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ORM
LEGE
ØYEBLIKKELIG
HJELP'
For akutt behov for
legehjelp i ' anhg
kontoitici (ki 08 - 15
ti 15 septenihei
deiettci Id 08 - 16)
er det opprettet en
egen linje ved
Enebakk legeseriter.
Telefonnummeret er:

64927420
\'ed akutt behov for
iegehjelp utenom
vanlig kontortid er
telefonnummeret
tidligere:

69880200

Eldresenter pa
Kopãs fra
1 .september.
Spennende resul tat
av kommunal og privat satsing.

Side 14

Mer til
mennesker
Kommunestyret har
vedtatt prioriteringer
og pnnsipper for
94-buds jettet
Mer om dette finnet
du p

Kommunens kulturpris 93
til Barthold A. Butenschon
Enebakk kulturstyre
har tikielt Barthold
A.Butenschøn kommunens kulturpris.
Butenschøn far prisen for sin store innsats i Enebakks kulturliv.
Som formann I
B y g d e b ok n e m n d a
var han en padriver
og aktiv medspiller i
arbeidet med a skaffe Enebakk en bygdebok, et arbeid av
uvurderlig lokaihistorisk verdi.
Som mangeãrig formann i Enebakk
Historielag, har han
vart en vãken samvittighet nar det gjelder alle former for
vernearbeid i kommunen.
Han har forfattet flere
lokaihistoriske skrifter eksempelvis om Collettene pa Flatebygodset om
trekk av Ytter-bygdens
historie, og om forfatterinnen Ragnhild JØlsen, for
bare a nevne floe.
Han har ogsâ Øst av sin
store lokaihistoriske kunskap til Enebakks befolkfling gjennom en lang rekke interessante foredrag.

Butenschøn er fortsatt i
virksornhet med verdifulit
lokaihistorisk arbeid, tross
sin høye alder.

Tenk triffvsel

Gjennom et tangt arbeidsliv som forlagsdirektør i Dreyer forlag,
har ButenschØn ogsâ
nasjonalt vert en kultur-

formidler av stor betycining.

tenk Enebakk!

KOMPOSTEN

MØTER I HOVEDUTVALGENE

Kommun ens
pen ger!

Kommunestyret:
Mandag 23. august kI. 18.30 Herredsstyresalen
Formannskapet:
Mandag 9. august kI. 19.00 - Formannskapssalen
Mandag 16.august kI. 19.00 - Formannskapssalen
Kulturstyret
Torsdag 17. august kI. 19.00 - Gamle Herredsstyresal

Svart me get av kommunal aktivitet kan males i pen ger el/er
"Økonomiske mid/er" som vi gjerne liker d Si..
Atskillig mer enn jeg tidligere trodde var avhen gig av
Økonomi, harfaktisk en k/ar sammenheng med pen ger. Kvalitet, omfang, kapasitet. Enkelte historieforskere hevder at alt styres av Økonomiske motiver og
blir reelle ársaker til endringer i historien, ikke de
ideologiske og fØlelsesmessige elementene. De er
bare Symptomer, mens de reelle airsaker er Økonomiske!
Livet icerer oss at dette ikke bare er teori, men har
stor sannhetsgeha/t innebvgd!
I vârt kommunefellesskap sliter vi med et oppsamlet
underskudd pc 6,4 millioner kroner Innevcerende ár
1993, greier vi, skal vi greie, d nedbetale den gjelda
med 1 million kroner Dette har vi god kontroll pal .1
For neste ár, 1994, skal vi greie a nedbetale resten av
dette akkumuierte underskuddet som da vil were pa
5,4 millioner kroner Pa bakgrunn av de utgifter og
inntekter som vi har i kommunen, bygd pa eifaringer
relatert ill dagens ogframtidas Økonomiske situasjon,
ma vi redusere aktiviteten var, utgftene váre med
samme belØp!
Formannskapet og kommunestvret har pekt pa hvilke
muligheter vi har til en slik stor innsparing. Vi regner da med at det vil bli svcertfá nytilsettingerframover! De aller fleste jobbene som blir ledige blir
"trukket inn", slik som vi har gjort i grunnskolen de
siste 3-4 ára. Pa dette regner vi med c "spare" (ikke
bruke" 1,5 millioner kroner, alt avhen gig av pensjonerin ger permisjoner ogfoik som s/utter
Med stadig lavere renter, beta/er vi na betydelig mmdre renter pa gjelda var enn vi gjjorde for Vi regner
med at vi skal kunne spare, iforhoid til i ár, 1,5 millioner kroner
økning blir det pa de *omunale avgiftene, regner vi
med. Bortimot 0,5 millioner kroner, spesielt kloakkavgiften vii stige, mer enn vanlig prisstigning (18%).
Videre regner vi med al fti (i hvert fall) 1 million kroner mer i rammetilskudd. Det er pengerfra staten ill
OSS. Vi far svcert lite av forskjellige grunner, men der
har vi et berettiget hap om fá mer Men budsjettbehand/in gen i Stortin get og seivfølge/ig regjeringsdannelser etter stortingsvalget kAn fa innvirkninger pa
dette.

ENEBAKK
KOMMUNE
Har ledige tomter pa
Nylende ( 9 stk) Ytre
Enebakk,
og
pa
Bergskaugjordet (1 stk)
Flateby.
Prospekt, pris og opplysninger om tomtene fãs ved henvedelse til Enebakk kommune, tif. 64 92 60 60

Neste Komposten kommer 27. august.
Jnnleveringsfrist: 17. august

Fysioterapi i barneskolene
Av skolefysioterapeut Aggi Heen
Den kunnskap vii dag har om kroppssprãk, motorisk utvikling og hjernens
funksjoner, gir mulighet for a tilrettelegge 1aring pa en utvidet mate. Spørsmi1et
er om denne kunnskapen utnyttes i tilstrekkelig grad, eller om vi pãfører vãre
barn problemer som kunne vurt unngãtt hvis vi hadde lagt større vekt pa utvikling av bevegelsesapparatet.
Barnesko/ene i Enebakk
har ti/bud om skolefysioterapi tilsammen en dag i
uken.
Undersøkelser viser en stadig
økende grad av beiastningslidelser blant skoleelever, ogsâ i
bameskolen. Tett opp til halvparten av elever i offentlig skoleverk oppiever rygg - elier
nakkesmerter av mer enn forbigâende karakter. 4 av 5 nordmenn far ryggproblemer i iøpet
av livet. Samfunsøkonomisk er
dette et stort budssjett.

10 - 15% av elevene i barneskoien har sansemotoriske problemer
Mâlsetningene for skolefysioterapi er av forebyggende art.
Ved a fange opp probiemstiilinger omkring kroppsaspektet
vii mye kunne spares, økonomisk og menneskelig.
Tendensen i dag er A forskyve

problemer forover i tid, og til
andre budsjetter.
Det er en kiar sammenheng
meilom motorisk, intellektuell
og psykisk utvikling. Lring
skjer gjennoin kroppen, via
sansene. Kroppen ex vAt bolin
hele livet. Den er mottaker o
aktør for vAre erfaringer, pA
godt og vondt. Kulturelle, sosiale, miljømessige, psykososiale
og ermeringsmessige faktorer
pAvirker lring. Ved A legge
inn bevegelsesapparatet i
iringen, blir kunnskap lettere
tilgjenngelig. Kroppen er en
ressurs, og kan brukes som
instrument til Økt iivskvaiitet
og selvtillit. Kropp og følelser
star i et gjensidig forhold til
hverandre. Ingen kunnskap blir
dypere kunnskap hvis de ikke
kobles sammen med opplevelser. Fysisk og psykisk fleksibilitet inngAr i et uoppløseiig
samspill.
Den kunnskap vii dag har

omkroppssprak, motorisk
utvikling og hjernens funksjoner, gir mulighet for a tilretteiegge ]wring pA en utvidet mAte.
Oppmerksornhetskurven i en
skoiesituasjon vii øke med
hen.sikismessi°e beveoe1ses
blir overstimulert f.eks. syn
og hØrsei, blokkeres hering.
Bruk av bevegelsessansene
vii gi balanse i dette bildet,
og fremme konsentrasjonen.
NAt hele mennesket - eleven
blir brukt, Økes kapasiteten.
Norge er det land i verden
som bar frrest timer i
kroppsøving. Dette star i
kontrast til de senere ars
viten om bevegelse, kroppsbevissthet og hereevne. Er
ikke skolens mAl A bidra til a
skape HELE mennesker,
hvor omsorg, empati og hengivenhet teller

Likeledes regner vi med en liten økning i skatteinngangen var: Mer skattepenger til komunen neste ar
enn i ár, ca 1 million kroner
Med dette mnener vi kunne hoide en noen/unde levehg Økonomi hvisforutsetningene holder!
1 meliomtiden: Ha en riktig god sommerog ferie!
Ikke unniat a finne fram til de solrike plassene, de
/anggrunne sandstrendene, de varme svabergene, de
glade vennene, grilimaten pa hytta elier de greske
Øyers uutØmmelige mystikk!

- God sommer, uansett Økonomi!
Hans Erik Holm

Redaksjon:
Enebakk kommune
kulturadministr.
TIf.: 64 92 60 55/56
Redaktor:
Aslaug Tidemann

Annonsepriser:
AIm.plass: kr. 3.00
Tekstside: kr .3.50
kr. 4.00
Side 3:
Siste side: kr. 4.50
Fag & Servise:
kr.1 .000 pr ár

Avisen trykkes i:
Indre Smaalenenes
Trykkeri
Utgis 1 gang i
máneden.
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Hvis j*eg var ordforer I
Under denne vignetten inviteres du til a komme med dine synspunkter ph store
og smã spørsmál i Enebakk.

lu

ENEBAKK KOMMUNES
OU- PROSESS

Forsiag til fly politisk og administrativ
struktur.

Slipp folket til i EF - debatten

I forbindelse med kommunens OU-prosess er det
utarbeidet forslag til fly politisk og administrativ
struktur.

Arbeiderpartiet og Høyre har
butt enige om at stortingsvalget
til høsten ikke skal bli det de
kaller et "EF-vaig'. Begrunnelsen for dette er at en folkeavstemning skal agjøre om
Norge skal bli medlem i EFunionen.

Forsiagene er nA til høring innad i Enebakk kommune, og i de politiske partier.

Samtidig utroper Gro og Kaci
hverandre til hovedmotstandere
- og setter alt inn pA en god,
gammeldags valgkamp med
regjeringsspørsmAlet i sentrum.
Det kunne gAtt bra hvis det ikke
var sA aitfor Apenbart at Høyre
og Arbeiderpartiet har butt sA
like de siste Arene at de deler
bAde politikk og taktikk.
Men saken er at folk vet bedre ôg folk finner seg ikke lenger i
A vre stengt inne i bakerste
vogn pA EF-toget. De vii were
med og styre selv.
Det er ikke rail at folk krever
en EF-debatt i denne valgkampen. Det avtroppende Storting
har adskillig A stA til rette for,
og de som blir valgt i September mA fre skuta videre.
Folket vet f.eks.at:
I.
Stortinget i løpet av
innevrende periode har inngAtt E0S-avtalen. som underkaster alle Norges lover EFs
regelverk for det indre marked.
Uten at folket har bedt
Stortinget om A gjØre det. Uten
at folket ved vaig har fAtt
mulighet til A si sin mening om

saken.

6
Det er Storinget som
brer det konstitusjonelle
ansvaret for en eventueli (svrt
eventuell!) innmelding av
Norge i EF-unionen.

2
EØS-avtalen inneholder mye av det folket sa nei til
ved folkeavstemningen i 1972.
Et folkeavstemningsresultat har
butt satt til side - det til tross
for at flertallet av partiene pA
Stortinget har lovet velgerne A
ikke endre tilknytnigsformen til
EF i innevrende periode.

Alt dette gjør det brennaktuelt
for folk A diskutere EF-saken i
valgkampen - diskutere det
med de som stiller til valg og
ber om tillit. Dersom EF-saken
blir tatt av dagsorden, blir kanskje valgkampen mer bekvem
for Høyre og Arbeiderpartiet,
men folket vil ikke ha fAtt
anledning til A si sin mening
om det viktigste spørsmAl vi i
et fellesskap mA ta stilling til.

3
Stortinget har godkjent at Regjeringen sender
sØknad om rnedlemskap i EFunionen pA grunniag av bAde
Romatraktaten og Maastrichtavtalen. Uten at folket har bedt
dem om det.
4
Det er fremmet flere
forslag til endringer av
Grunnloven som har til hensikt
A gjøre det letere A melde
Norge inn i EF-unionen. Disse
skal de stortingsrepresentantene
som velges til hØsten ta stilling
til.
5
EF-saken er ikke noen
enkeltsak.
SpørsmAlet om
Norgeskal underkaste seg markedsliberalismen og storkapitalens frie flyt er grunnieggende
for hva slags samfunn de folkevalgte skal arbeide for i kommende peirode. Det nytter ikke
A isolere EF-saken fra spørsmAlet om arbeidsplasser, miljø,
internasjonal solidaritet og folkestyre. Og om vi ikke skal diskutere disse sakene ved valget hva skal vi diskutere da?

Senterpartiet ønsker A bidra til
en virkelighetsnr EF-debatt.
En debatt der EFs mAlsettinger
slik vi kjener dem fra
Romatraktaten og Maastrichtavtalen stAr i fokus - og der
spørsmAlet som stilles er: Er
det trolig at det indre marked
kan redde miljØet? Vil uhemmet Økonomisk vekst i VestEuropahjelpe de fatige i verden? Vil markedet alene klare
A gjenreise full sysselsetting?
Er det EF-unionen som skal
redde folkestyret?
Det er disse spørsmAlene
Arbeiderpartiet og Høyre vil gA
utenom. Dc bOr ikke lykkes.
Torvald Ungersness
Senterpartiet

Friluftslivets âr '93
21.-25-juli:

Brukshundkurs. SØlenstua. Flateby Hundeklubb.
(Kontakt: Ronny Vestli, tlf. 64 92 83 48)

15.august:

"Apen GArd" Kjersrud gArd, Dalefjerdingen. Enebakk Landbruksiag,
Bondekvinnelag, Bygdeungdomslag og ørnøye 4H.
(Kontakt: Grete Dihle, tlf. 64 92 40 15)

September:

Dressurkurs og valpekurs. Flateby Hundeklubb,
(Kontakt: Ronny Vestli, tlf. 64 92 83 48)

September:

Rebusløp for hele familien. Ytre Enebakk Husmorlag.
(Kontakt: Bjørg Jahr, tlf. 64 92 46 01)

Noter deg dagene, her er det tilbud lii alle. Den enkelte arrangør kommer med
utfyllende informasjon senere.
Andre lag og foreninger som planlegger aktiviteter som passer inn i "Friluftslivets
fir" kan fâ med sin informasjon i neste "kalender". Ta kontakt med
Miljøvernradgiver, Enebakk kommune,
tif. 64 92 60 60.

Kommunens inbyggere inviteres ogsâ til a komme
med synspunkter m.h.t. kommunens organisering.
Interesserte kan fâ forsiagene til fly politisk og administrativ struktur ved henvendelse til ràdmannskontoret eller biblioteket.
Synspunkter og kommentarer kan sendes Enebakk
kommune v/prosjektleder Nils Petter Wiik innen
27.august d.ä.

L ions med flott
kunstlotteri
Na' har du sjansen til h vinne et flotto bilde av en enebakkunstner. Enebakk Lions er nh i gang med et
unikt kunstiotteri til inntekt for eldresenteret ph
Kopás, som du kan lese om ph side 14.
Lodrlc2lget startet 14.juni, og trekning vil finne sted
24 november. 8 kjente kunstnere, derav 7 enebakkunstnere har gitt flotte bilder til dette lotteriet
Gevinster i lotteriet er 5 stk
koldnAlsraderinger av Anne
Lise Knoff, 1 bilde (etsing) av
Per Arne Øiestad, 1 bilde av
Leikny Derlick (dyptrykk
rn/gull), 1 radering av Hannes
Derlick, 2 akvareller av Lars
R,Furnes, 1 bilde (etsing) av
Viggo Karisen, 1 maleri av
Olav Thune, 1 linoleumstrykk
av Bjorn E.Christiansen, 1 billdedvev av Grete Kittelsen.
Alle bildene er innrammet hos
Galleri NygArd som har gitt all
innrarnming av samtlige kunstverk til lotteriet. For den som
ikke allerede vet det, kan vi
fortelle at galleriet er blant de
fremste i verden pA innramming, og har vunnet internasjonale priser fra tidlig pA 80-tallet, og sist nA i 1993.

Samlet verdi av bildene er pA
40.800 kroner, og det er tillatt
solgt 12000 lodd til kr 10 pr
stk.
Bildene som loddes ut er stilt ut
i resepsjonen i Herredshuset i
den penoden lotteriet pAgAr. Du
kan bestille lodd hos
Arthur Teigland pA
tlf. 64 92 80 98 eller
Knut Stromsborg,
tlf. 64 92 60 90
eller du kan benytte postgiroblanketten som er sendt ut til
husstandene sammen med en
brosjyre som omtaler lotteriet.
Inntekten av kunstlotteriet gAr
uavkortet til eldresenteret pA
KopAs som starter driften 1.
september i Ar.

LYSERNFESTIVALEN
"Frisk Luft" iflviterer nok en gang ill Lysernfestivalen
pa Slora i dagene 23. - 24. juli.
V
Fredag 23.juli:zkl.20.00 - Dans
Lørdag 24. juli: ki. 12.00
Pensjonisttreff mlgratis grilimat, og mye fin trekkspillmusikk.
Trenger du skyss, kan du ringe Odd Lillejordet, tif.
64924405
Lørdag kI. 19.00 - Dans.
VI SES PA SLORA!
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Gi kirken et godt àd!
Det skal vre vaig til nytt
menighetsrAd for perioden
1994 - 97. Ti! Enebakk menighetsrd skal det velges 8 medlemmer og fern varamed-lemmer.
Menighetsrâdet har mange viktige oppgaver i kirken og lokalsamfunnet. Malsettingen er
skape et rikt og levende menighetsliv i en Iivskraftig folkekirke En rekke oppgaver er pálagt
ved by, bl.a.
tilsyn med kirke og kirkegârd
- forvaitning av innkomne midler.
- arbeidsgiveransvar for organist, klokker, kirketjener, graver og andre ansatte.
- uttalelse ved tilsetting av
kateket, diakon, prest, og ved
utnevning av prest og biskop.
Hvem kan velges? Alie medlemmer av den norske kirke
som ved utgangen av 1993 har
fylt 181r, og som bor i soknet

og ikke er fradømt stemmerett
ved offentlige vaig.
Det trenges personer med ulik
yrkes- og erfaringsbakgrunn,
menn og kvinner, unge og
eldre. De viktigste kvalifikasjonene for a stifle til vaig, er at
du er interessert i kirkens
arbeid i lokalsamfunnet. I
menighetsrâdet blir du med pa
A forme morgendagens kirke.
Vi er en nominasjonskomite pA
seks medlemmer som skal proye a finne villige kandidater til
valget. Vi har spurt mange,
Noen har nA kanskje fAtt to
henvendelser. Men vi kjenner
ikke alle. Hvis du kan tenke
deg denne viktige oppgaven - A
vre med i Enebakk menighetsrAd, nØl ikke med A kontakte oss
Hilsen nominasjonskomiteen
Ingrid Matheussen
tlf.64 92 6202

NYTT FRA ENEBAKK MUSIKKRAD
Enebakk Musikkràd vii
gjennom Komposten
benytte anledningen til a
komme med en del informasjon.
* Enebakk MusikkrAds representanter for 1993 er:
Sissel Kyrkjeeide, Thore
Enger, Kari Johansen, Hibdur
Gjerde, Hilde B.Kjus (leder).
VArarepr.: Ole Bjorn Skjeseth
og Gunnar Skoghoit.
* MusikkrAdet har som oppgaye A fordebe grunnstønadsmidbene til organisasjonene i bygda. For 1993 hadde vi
kr. 180.000 til fordeling, hvor
80 % av midbene gAr til barne
og ungdomsarbeidë og 20% til
vonsenarbeide.
Vi fordeler ogsA seminarstønadspenger som i Ar varpA
10.000 kroner. Vi minner om
at sØknad om seminarstØtte mA
sendes i forkant av seminaret.

Bent Bakken Tollefsen
tlf. 64 92 86 47

Valget nrmer seg , og
de politiske partier i
Enebakk planlegger et
stort felles arrangement
i Herredshuset lordag
21.august U. 12.00 16.00.
Det er nytt at de politiske partier samarbeider om et felles
politisk stormøte. Alle politiske partier føler et ansvar for A
informere bygdas innbyggere
om politikk generelt, sr1ig i
forbindelse med vaig. Samtidig ønsker vi at dette bidrar til
at den politiske interessen
generelt øker.
Ved dette arrangementet kan en
fA se samtlige politske partier
presentere seg, og en kan fA
hØre hva de stAr for. Videre vii
vi fa besØk av meget sentrale
listekandidater fra hvert partI,
som skal delta i en paneldebatt.

* Den gamle fanen
fra Hammeren skole
er borte. Da skolen
bie nedlagt mener
man at den ble plassert pa Kirkebygden
skole, men her er den
ikke.

Vi hAper pA en frisk debatt som
forhApentligvis vii bli bAde
opplysende og underholdende.
Vi vii legge vekt pA at motet
skal ha et trivelig preg. Det vii
bli kuiturelle innslag og kafe.
For A skape bitt ekstra spenning,
blir aile fremmøtte med i et
gratislotteri.

Det blir lagt vekt pA en hyggehg atmosfre med underholdning, variert dansemusikk, servering av speke - og grilimat,
samt diverse drikkevarer fra
Akershus Bryggeri.

MiijøvernrAdgiver var ute i bAt
fredagen, uten A registrere spesiehle forhold.

* Vi synes det er
hyggelig med gamle
kiassebilder, men
mangler mange.
Har noen gamle klassebilder fra
Kirkebygden skole
liggende? Hvis de
bare ligger i en skuff
kan vi kanskje f
dem og henge dem
opp pa skolen?

Hilsen de politiske partier i
Enebakk.
Arbeiderpartiet, Høyre, Frem
skrittspartiet, Sopsialistisk
venstreparti, Senterpartiet,
Kristelig Folkeparti.

Kultur i sommervarmen
Fredag 6. og Iørdag 7.
august inviterer vi til
kulturell heig pa Ignarbakke.

Fredag 11.juni fikk kommunen flere meldinger
om at det hadde vrt
darlig badevann ved
Bermerud i Lyseren
dagen for.
Utseende og lukt gjorde
det lite fristende a ta en
dukkert.

Vet noen hvor den
er?

Oppfordring til konimunens
innbyggere:
Sett av dagen for a fA førstehAnds informasjon om valget i
Akershus.
Nrmere invitasjon kommer
senere.

siik at en del av arrangementet
kan foregA utendørs. Program
for begge dagene blir annonsert
senere.

PA grunniag om informasojnene om forhoidene dagen fØr, er
det derfor naturlig A tro at det
var en akutt, hokab oppbbomstring av alger, muligens biAgrØnnalger. Dette kan forekomme i stilestAende vann med
stor tilførsei av rneringsstoffer,
under shike varmeperioder som
vi hadde den uken. Veksten kan
skje sA fort at aigene til slutt
dør av mange] pA nring, og de

Noe a gjøre i sommer?

***

011

BLAAFARVEVIERKET

NMI
251
15, Enebakk kunstforening tar turen dit søndag den 5. september, og vi Ønsker at nettopp du skal
0111
15
vre med. Vi vib bruke innieid buss, og prisen du mA betale som medlem er kr. 30,-, som ikke

IN
15LJ

IN medlem kr.
,50

15,IN

El

Nringsmiddeltiisynet tok rutinemessig prove av badevannet
ved Brmerud tirsdag 8.juni.
Resuitatet var meget bra. Vi
kan vre trygge for at det ikke
er kloakkforurensing som har
forArsaket den akutte algeveksten.

NESTE INNSALING BLIR 25/26.AUGUST

-

0
ILI

Det er A hApe at vi ikke fAr fiere
slike akuttsituasojner i sommer,
men kommunens miljøvernrAdgiver ber om rask informasjon
dersom det skjer. Da kan det
tas vannprØver, siik at vi fAr
bestemt hvibken algetype det er.

Ver miijøbevisst gjennom sommeren

Sommerens attraksjon er Christian Krogh, og stedet?
Det er selvfølgelig idylliske

NJ
NJ

I enkeite tilfeller kan bbAgrønnalger vre giftige, bb.a. kan de
grønne algestoffet gi hudutsiett
og aliergiske reaksjoner Det
anbefabes derfor A unng
badinq nAr vannet har sterk
grønnfarge.

PAPIRINNSAMLING

Arr. Leikarringen Ignar og
Akershus Bryggeri

Vi hAper pA fint sommervr,

gAr i forrAtneise.

Du husket ye! papirinnsamlingen 23/24. juni?
Vi fikk ikke ny 'pers't for kilo pr døgn i mai-innsamiingen, men 513 kg er ganske bra.

Ta kontakt pa tit:
64926113

Med rom for overraskelser kan
dette bli trivelige dager We
for smA og store, sA hold av
denne helga.

,

Oppvekst av alger ved
Barmerud badeplass

ETTERLYS NINGER:

Politisk stormønstring

ter. OrnrAdene kan vre f.eks.
kiassisk, folkemusikk, viser,
jazz 0.!.
Gruppene vii fA opphring og
* Enebakk MusikkrAd har nA interessante konsertoppdrag.
satt i gang en arbeidsgruppe Det mA prøvespihbes og deretter
som skal utarbeide musikklan blir seks til Atte aktuei!e grupfor kommunen med tanke pa en - per pbukket Ut.
opprusting av undervisningstil- Dersom dette prosjektet blir
budet i bygda, og en framtidig veih'kket, vii det sansynligvis
ogsa bli aktueit til neste Ar.
kommunab musikkskole.
Noe for deg?
* Norges Sang og MusikicrAd
har baget en adresseiiste over: Informasjonsmateriaiet fAs hos
alie regionale Sang og oss, ehler ved henvendelse til
Akershus MusikkrAd, Fetvn. I
MusikkrAd, medlemsorganisaE, 2007 Kjeiler.
sjoner, utdanningsinstitusjoner,
statlige utdanningskontor og
* Til slutt vii vi oppfordre ahie
albe fylkeskuiturkontor.
lag og foreninger om A sende
Denne adresselisten har vi, sA
opplysninger kan fAs ved hen- oss konsert og aktivitetslister
for 1993/94, slik at vi kan lage
vendebse til oss.
en salet oversikt.
* Akershus MusikkrAd skal i Ar
sette i gang et spennende prø- * Det oppfordres ogsA til A senveprosjekt med kammergrupper de oss ideer om hva dere
med ungdom fra Akershus. Ønsker musikkrAdet kan arbeide
med.
Gruppene skal ha forskjeihige
sammensetninger, sAvel strykeEnebakk MusikkrAd
re som strenge- blAse - slagvfHilde Boger Kjus
verk-sang og tangentinstrumenFordeiingssummen bie referert
i forrige nummer av Kompostend

50,-. Prisen inkluderer bussreise og inngangsbillett.

(

Er du interessert? Ta kontakt med Trond 64 9246 97) ebier Else (64 9245 04)
aPffljL-3Pd

Vi har fortsatt plass ledig pA vAre sommerkiubber i Ytre
Enebakk og pA Flateby.
Tidsrom: 2. - 18. august
Sted: Flateby ungdomsklubb og Kirkebygden
ungdomsklubb
3 dgr. i uka, fra U. 10.00 - 16.00
Pris.: kr. 30,- pr dag.
Kontakt kulturkontoret for informasjon og pAmeiding

Tif. 64 92 6055

KOMPOSTEN

kulturnytt - kulturnytt - kulturnytt - kulturnytt - kulturnytt
Kulturstipend
til Johan østby

Treningstider for Vannskiklubben

Sommer pa Bygdetunet

For sommeren 1993 har kulturstyret vedtattt innvilge
Enebakk Vannskiklubb sØknad om treningstiderpà
Mjer. Disse er som følger:
Alle dager fra kI. 16.00 - 21.00
Lørdager 13.00 - 18.00
søndager 13.00 - 18.00
Eventuelle dispensasjoner fra disse treningstidene i forbindelse med stevnerog konkurranser, vii bli kunngjort
i Komposten.

Klar-ferdig-s.kyyyfl
Kulturstyret har tildeit
Johan østby kr.10.000 i
kommunait kuiturstipend.
østby ytt en betydelig innsats i Enebakks inusikkiiv
gjennom en ãrrekke.
Han har dirigert Ytre
Enebakk skoiemusikkorps
og er nA Enebakk Janitsjars
dirigent. østby var ogsA en
drivkraft som Enebakk
Storbands dirigent gjennom
mange Ar. Sammen med
musikkoliega Stig Adoifsen
var han pAdriver, musikaisk
ansvarlig, og dirigent for
fjorArets store musikkoppie'e1se i Enebakk Fra
Broadway til Mjr'. østbys
arrangementer er butt brukt
bAde i Enebakk Storband
,Enebakk Janitsjar og i "Fra
Broadway til Mjr."
Stipendiet skal han bruke til
anskaffelse av teknisk utstyr
for noteskriving, noe som vii
lette arbeidet med A arrangere musikk.

Sommerkiubben
i vAre tre ungdomskiubber
starter mandag 2.august. Det
blir sommerklubb i Ytre og pA
Fiateby. Det ble for fA pAmeidte
til
sommerkiubben
Kirkebygden. Orientering til de
som har fAn plass gAr Ut i disse
dager, mlpAminnelse i slutten
av juli. Det er fortsatt iedige
piasser.

Kulturstyet har bevilget
10.000 kroner til en
musikaloppsetning med
utganspunkt i Man
menighets ungdomsgruppe.
Initiativtager og primus
motor i arbeidet med
musikalen er Tom
Andersen, som ogsã har
skrevet all tekst og melodi til musikalen.
I alt 15 ungdommer i
alderen 14 til 24 r er
involvert i prosjektet.
Musikalen, som bestAr av
bade dans, sang og

Mandag førstkommende gãr startskuddet for
Fotballskolen 93. 120 enebakkbarn i alderen 7 - 13
ãr kan se en ukes fotbailgieder imOte. Enebakk
Stadion er stedet, og fotbaliskolen er resultatet av et
samarbeid mellom IL Driv, Enebakk IF, og kulturadministrasjonen i Enebakk kommune
Fotbaliskolen bie første gang
gjennomført i fjor, og viste seg
da A vre sA popu1r at arrangørene bestemte seg for A gjenta tiltaket. 96 enebakkbarn gikk
pa fotbaliskole i 92. I Ar er
kapasiteten utvidet 61120. Mye
spennende kommer til A skje i
de fern dagene fotbaliskolen
varer.Biant ennet kommer bide
Frode GrodAs og Jan Ove
Pedersen til Enebakk Stadion
I Ar er det ogsA san opp egen
buss til og fra fotballskolen.
Alle deltagerne har fAft tilsendt
"bussrute" og program for fot-

I tillegg til de busstidene som tidligere er oppgitt, kjører ogsã bussen
innom Ekebergdalen, og
vii were der ca 9.50.
Dersom noen av deltakerne
mot formodning ikke har mortaIl program og busstider, sA ta
kontakt med kulturkontoret pA
tlf. 64 92 60 55/56.

holder a5pent hver søndag i sommer.
Apningstider: kI. 12.00 - 15.00
Omvisning.

10.000 til spennenrnusikk, darama og mime
har en spilletid pa 1,5
timer, og skal oppføres
første gang under ârets
kulturdager.

disse innspillingene er: Ole
Kristian Thoresen pA piano,
Thoraif Sther pA cello, Tom
Andersen pA gitar, og Tor Neby
pA syntesizer pluss diverse
effekter.

Musikalen vii sannsyniigvis
bli satt opp bAde pA Mjr og pA
Flateby Samfunnshus. Gruppa
hAper ogsA A fA oppføre musikalen utenfor Enebakk.

Ingvill Solberg star ansvarlig
for dramadelen med assistanse
fra dramapedagog Kristin
Heistad.

All musikk blir innspilt som
playback pA band, og gruppa er
snart ferdig med dette arbeidet.
Musikerne som brukes under

Ogst i sommen vii
Bygdetunet vane iipent
m/omvisning hver sondag mellom ki. 12.00
og 15.00.

baliskolen.

B.YGDETUNET

Tom Andersen har fAtt hjeip til
arrangering og innspiiiinbg av
lAtene av Tor Neby, og korarrangementene har Ole Kristian
Thoresen stAtt for.

Randi Rustad Solberg i sving med flatbrødbaking under fjorárets
Bygdetundager

I tillegg til dette bun
det Bygdetundager 28.
og 29. august..
Erfaringene fra de to
foregáende âr med sommeraktivjteter
pa
Bvgdetunet har gin mersmak
Det er Bondekvinnelaget, Historielaget og
Bvgdetunuta1get som
samarbeider om arrangementet.

Konsesjon til
Nye Video Service
Kulturstyret har i mote 27.mai
innvilget konsesjon for utleie
av videogrammer til Nye Video
Service A/S pA Gran.
Konsesjonen gjelder i innevrende valgperiode.

Programmet for Bygdetundagene er enda ikke
helt fastlagt, sier leder i
Bygdetunutvalget,
Jan
Svartebekk. - Det som er
sikkert er at det blir
mange aktiviteter og fin
underholdning pA tunet.
Tidligere Ar har vi bl.a.fAtt
demonstrasjon av gamle
hAndverksteknjkjcer som
oppsett av skigard,Iafting,
toying ow. Det har ogsA
vrt aktivitet i smia.
Fu1istëiidi
for
Bygdetun-dagene fmner
du i neste nummer av
Komposten, som kommer
fredag 27.juni.

GOD SOMMER
TIL ALLE

VARE LESERE

Kulturstyret kjøper lydanlegg
Kulturstyret har kjopt
inn Enebakk Storbands
lydanelgg etter at
Storbandet han tatt seg
en pause.
Dermed er kulturadministrasjonen nA i besittelse av et lydanlegg med 24 kanalers mixepult,
kraftforsterker pA 2 x 400 W,
basshøyttaiere,
mikrofoner,
pianomikrofon og-2 mellomtone/ diskant kass.
Dette anlegget kan lAnes av
organisasjonene i forbindelse
med arrangementer . dermed
unngAr organisasjonene A Ieie
inn dyrt utstyr annensted fra, og
kulturstyret slipper sØknader og

støtte/garanti for dyr Ieie av
lyd.
Det er gruppa Foten
Swingbryggeri som vil ha det
nye lydanlegget i forvaring, og
ha ansvaret for A oppdateredet.
Kvalifiserte personer for kjøring av lyd kan formidles gjennom
denne
gruppen.
Qrganisasjonene kan ikke leie
añ1egget, uteri en kvalifisert
operatØr.
Forøvrig blir det nA, etter forslag fra Asbjørn Hollund under
kulturstyrets behandling av
saken, utarbeidet utlAnsinstrukser som skal godkjennes av
kulturstyret.

Neste Komposten kommer fredag 27. august.
Innleveringsfrist for annonser og stoff: 17.august.

KOMPOSTEN

NYTT FRA KOMMUNESTYRET - 1.7.93
bindelse med overgang til nystilling.
FRITAK TILLITSVERV- Justering av tjenesteomrâder/ funk- TRANSPORTPLAN FOR Lan i husbanken
/SUPPLERINGSVALG
OSLO OG AKERSHUS
sj
onshemmede
til videre utlãn
Thorbjørn Pedersen fra Høyre har

sØkt om fritak fra kommunale tillitsverv pa grunn av sin arbeidssituasjon.
Pedersens søknad ble innvilget.
Til nytt medlem i styret for teknikk
og miljø valgte kommunestyret
Agnes Kjølle. Hun har hittil vrt
3. varamedlem fra HISPIFrp. i
nevnte styre.
Aslaug Tidemann ble valgt til nytt
3. varamedlem.
Kommunestyret
foreslar
at
Wenche Butenschøn velges til lede
ray overligningsnemnda.
Dette
valget foretas av fylkestinget etter
forslag fra kommunestyret.
Til medlem av arbeidsgruppe 2/3 i
den pâgAende OU-prosessener
VId1 RU6L4J v41 ddllgTzac.

SKOLEFRITIDSORDNINGEN - EVALUERING/VIDEREFØRING

Fra Høsten 1991 ble det
igangsatt prøveordning
med SF0 ved Hauglia
skole, og fra høsten 1992
ved Ytre Enebakk skole.
Ved Kirkebygden skole har man
ikke hatt SF0 pa grunn av for liten
interesse/fA pámeldte.
Fra høsten 1993 kommer ordningen trolig ogsà igang ved
Kirkebyden skole.
Da ordningen var en prøveordning,
er det nA foretatt enevaluering hvor
hovedpunktene har vert:
SF0 bør ha egen base med hjemlig
preg.
Den daglige Apningstiden bør tilpasses brukernes behov.
Bemanningen bør økes til 1 stilling
pr. 10 heldagsplasser
(nA 15)
Det ma avsettes samarbeidstid
mellom personalet i SF0 og øvrig
skolepersonell
Det bør vurderes tilført kommunale midler for a unngà for høy foreldrebetaling.
Lag foreninger kontaktes med sikte
pa utvidet aktivitetstilbud.
Det kommunale samarbeidsutvalget nedlegges (etter ege t ønske).
Ved behandlingen av saken i-skolestyret, fremmet repr. fra SV forslag om at kommunen skyter inn
midler for A unngâ ytterligere
økning i foreidrebetalingen.
Forslaget fikk ikke flertall i skolestyret. Ragnar W. Nord,SV, fremmet samme forslag i kommunestyret, men forslaget fikk kun 4 stemmer.
Kommunestyret sluttet seg ellers
enstemmig til skolestyrets innstilling i saken, hvor vedtaket ble:
1 .Skolefritidsordningen videreføres ved de aktuelle skoleri den
utstrekning behovet viser seg a
vre tilstede.
2.Før utvidet tiltak for 6-âringer
kan settes i verk, ma eventuelle tilleggsarealer framskaffes.
3.Foreløpig baseres videre drift av
SF0 pa statstilskudd og foreldrebetaling.
4. Rektorene o skolenes samarbeidsutva1g bør fa stor
frihet til a finne gode lokale løsfinger m.h.t. bemanning, Apningstid, aktivitetstilbud, etc.
Budsjettforslag med forslag til forcldrebetaling det pafølgende skoleâr sendes skolestyret til godkjenning.
5.Etter ønske fra medlemmene i
det kommunale samarbeidsutvalget for SF0, nedlegges utvalget
frahøsten 1993.
6.Justerete vedtekter for SF0 vedtas av skolestyret nAr saken er
behandlet i fonnannskapfkommunestyre.

I den midlertidige organisasjons
modellen for Enebakk kommune er
det lagt opp til en deling av ansvaret forfunksjonshemmede mellom
sosial og pleie-/omsorg.
Det er imidlertid enighet om at
ansvaret naturlig tilligger pleie/omsorg. Kommunestyret sluttet
seg enst. til dette.
Det ble videre vedtatt at stilling
som konsulent forfunksjonshemmede og 1/2 merkantil stilling ved
sosialkontoret med hovedarbeidsfelt funksjonshemmede overføres
til pleie- ogomsorgsavd.

PROTOKOLLER
FRA LOKALE FORHANDLINGER
Pt anmodning fra enkelte arbeidstakerorganisasjoner er avtale om tillitsvalgtordningen reforhandlet.
Forhandlingene er gjennomfrt av kommunensforhandlingsutvalg.
Kommunestyret godkjente forhandlingsresultatet, som bl.a.inneblerer:
-Alle arbeidstakerorganisasjoner
har krav pa 1 hovedtillitsvaigt.
-Styremøter kan holdes i arbeidstiden, forutsatt at de legges etter kl.
14.00.
-Det gis permisjon med lønn til
opplring av tillitsvalgte etter
Hovedavtalens bestemmelser.
-Arbeidsgiver vil søke a legge tilrette for felleskontor.
Avtalen innebrer videre rett til a
opprette utvalg av tillitsvalgte og
avsatt tidsressurs for den enkeltefagforening.
Det er ogsa gjennomført lokale forhandlinger etter kap. 5.3 i hovedtariffavtalen, hvor kriteriene er:
-det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer (f.eks. sammenslaing
avenheter, fly kommunestruktur).
-det er gjennomført produktivitetstiltak som medfører klan malbare
resultater, I forhold til bedre service eller besparelser I forhold til
arsbudsjett m.v.
-det er skjedd betydelige endringer
i en stillingsarbeids- og ansvarsonirâde.
Kommunestyret godkjente enst.
protokollene
etterforhandlinger
med Enebakk kommuneforening,
KFO, Fysioterapeuters forbund,
Enebakk lrerlag og Norsk
Sykepleierforbund.
Det var ogsa fra arbeidsgivers side
fremmet tillegg tilprotokollene.
hvor det foresläs lønnstillegg til
4arbeidstakere.
Ved behandlingen i kommunestyret fremmet Jorunn Buer følgendeforsiag pA dette pkt..
"ADU fastsetter lønnstillegg med
inntil ett lønnstrinn for nevnte personer sA lenge disse innehar merarbeid i forhold til gjeldende arbeidsinnstruks.
Tillegget gis fra tidligst 1.1.1993."
Forsiaget fra Jorunn Buer fikk 11
stemmer, mens 21 stemte for A
godkjenne protokollen (I var inhabil).
Avtalene innebrer at 14 arbeidstakere fAr Iønnstillegpilsvarende 1
lØnnstrinn. Videre far 2 arbeidstakere vederlag pa kr. 5.000,- i for-

og skjenkebevilling i forbindelsemed driften av restauranten.
Formannskapet har tidligere
avgjort/innvilget soknaden om serveringsbevilling.
Kommunestyret vedtok enst. at
Lillian Gaaserud girt skjenkebevilhing for 01 kI. 2 og 3, yin og brennevin. Arligavgift ble fastsatt til
kr. 3.000,-.

Transportplan for Oslo og
Akershus er oversendt til høring.
Planen skisserer 3 modeller for
framtidig transportmØnster,
nemlig "Trend", "Kollektiv" og
"Miljø".
Modellene har følgende hovedtrekk:
"Trend"
- et "bilvennlig" framtidsbilde.
"Kollektiv" - ulike tiltak for A nA
miljømAl
de
man
har
sat set pA i kollektivtrafikken.
"Miljø"
- bygger pa tiltakene i
"Kollektiv", men har en mer
restriktiv holdning til bilbruk.

Kommunen har tidliere i Ar fAtt
innvilget etableringslan log II pA
tilsammen 5,5 mill kroner, samt
utbedringslAn pA250.000. Midlene
videreutlAnes i forbindelse med
nyetablering, refinansiering og
utbedring
av
bolig(eldre/uføre/andre med sosialt
behov).
PA bakgrunn av det store behovet
man har er det sØkt om og fAtt innvilget ytterligere 2,5 mill kroner i
etaberingslanll.
Kommunestyret godkjente lAneopptaket.

Innstillingen fra formannskapet var
at Enebakk kommune prinsippielt
støtter kollektivalternativet.

Revidert handlingsplan for likestilling

Eieren av den andre restauranten I
grendesenteret pA Flateby,
Antonio Lepore, har bevilling for
skjenking av 01 og yin i"Antonio's
Brasserie". Lepore har I tillegg
søkt ombevilling for skjenking av
brennevin.

Handlingsplan for likestilling i Enebakk kommune ble vedtatt av
kommunstyret i 1991.
Pa bakgrunn av vedtak I
kommunestyret I januar
1993, er planen nã revidert.

Helse- og sosialstyret viste til at en
innvilgning av søknaden vil innebre en utvidelse av eksisterende
tilbud, og vedtok A utsette saken
inntil edrtiskapsplanen for
Enebakk er rullert.
Dette sluttet formannskapet seg
enst. til.

Karsten Butenschøn, H, framsatte
følgende forslag:
"Enebakk kommune finner forskjellen mellom kollektiv-aiternativet og miljøalternativet for stor til
A kunne anbefale en bestemt alternativ.
Enebakk kommune legger da sirhg vekt pa forskjellen i forventet
utvikling i bilbrukskostnad pA henholdsvis
-22% for kohlektivaltemativet og
tivet.
+28% for miljøalternaEnebakk kommune vii anbefale at
man legger en utvikling i bilbrukskostnader pA - 0% og en betydelig
styrking av kollektivtilbudet til
grunn for det videre arbeidet med
transportplanen for Oslo og
Akershus."
Ved avstemmingen stemte 21 for
innstillingen, mens 12 stemte for
forslaget fra Karsten Butenschøn.

Planen har vrt ute til høring I
kommunens arbeidstakerorganisasjoner.

1. Ajourføring av rammetilskudd/arbeidsgiveravgift
(sistnevnte har gatt ned fra 16.7%
til 14,3%).
2. Avsetning av reserveposter
3. Gjennomgang av budsjettert
arbeidsgiveravgift
4. Eventuelle garantitap m.v. pA
tomteselskapet
5. Barnevern
Fylkesmannen har ogsa merknader
til langtidsbudsjettet. Detbes bl.a.
om en redegjØreise for eventitell
økning i kloakkavgiftene, samt
gjennomgang og redegjørelse for
mulige garantitap, alternativer og
strategi vedrørendetomteselskapet.
økonomisjefen konkluderer med at
Arsbudsjettet mA justeres. Dette tas
opp som egen sak, og at det fattes
tilleggsvedtak til langtidsbudsjettet.
Kommunestyret sluttet seg enst.
innstilhingen i saken.
Dette innebrer bl.a. at akkumulert
underskudd pA 6,4 mill
kroner dekkes inn med 14 mill
kroner i 1993, 2,5 mill kroner i
1994 og 2,5 mill kroner 11995.
Videre innebrer vedtaket at kbakkavgiftene Økes shik at manfAr
tilnrmet 100% inndekning i 1997.

I kommunestyret foreslo øyvind
Strom, Frp., at sØknaden fra
Lepore innvilges.
Ved avstemmingen stemte 25 for
formannskapets innstilling,mens 8
stemte for forslaget fra øyvind
Strom.

Kommunestyret godkjente forslaget til handhingsplan.
I tillegg sluttet kommunestyret seg
enst. til forslag fra Jorunn Buer,
AP.
om
at
likestillingsutvalget(administrasj onsutvalget)
utarbeider eget relcrutteringsprogram for kvinner i den hensikt A
Øke kvinneandelen i ledende stillinger i Enebakk kommune.

Ja og nei til "Frisk
Luft og Leikarringen

kommunensskatteinngang
utgjør totaLt 70,7 mill kroner.
Dette er 0,3 mill kroner mmdreennil99l.

Leikarringen Ignar og Akershus
Bryggeri A/S (pA Gran) Onsker
bevilling i forbindelse med arrangement pA Ignarbakke fredag 6.og lørdag 7.8.

Totale
skatte/avgiftsrestanser
utgjØr 31,2 mill kroner,hvorav
kommunens andel utgjOr ca. 8,3
mill kroner. Dette er en økriing pA
4,4 mill kroner fra 1991.
BAde øknomisjef, revisor og kontrollutvalg ser med bekymnng pA
økningen i skatterestansene.
Kommunestyret godkjente enst.
skatteregnskapet.

Lensmannen har ikke merknader
til at sØknadene innvilges, men forutsetter at det ikke skjenkes til
berusede personer.

Fylkesmannens
S KATTEREGNSKAP
kommentarer til 2.
HALVAR 1992
vrt firs og tangskatteregnskap pr.
Av
tidsbudsj ett
31.12.92 framgr bl.a. at
Fylkesmannen skal godkjenne kommunes ãrsbudsjett.
I tilknytning til budsjettet for 1993, har fylkesmannen kommet med en
del merknader. Dette
gjelder:

OgsA Vik Handel (nA Vik Mini
Handel) har fAtt ny innehaver,Per
Roger Stenberg (Katthult).
Kommunestyret vedtok enst. at
Stenberg gis bevilling for saig av
01 kI. 2 mot Arlig avgift pA kr.
2.000,-.

ARSREGNSKAP 1992
Av kommunens driftsregnskap for
1992 framgar at inntektene utgjor
134,6 mill kroner, utgiftene 124,4
mill kroner, nettorenter/avdrag 9,3
mill kroner. Dette gir et nettodriftsresultat (overskudd) pA 0,9
mill kroner.
Da kmmunen har fAtt utsettelse
med avdrag pA IAn i 1993, er dette
ikke et "reelt" overskudd.
Kommunestyret godkjente enst.
det framlagte Arsregnskap ogArsmelding for 1992.
Videre ble det vedtatt at det brukes
ca. 348.000 av kontantbeholdningen til finansiering av investeringer
i kapitalregnskapet.

BEVILLINGSSØKNADER
"Restaurant Bella" I grendesenteret pa Flateby bar fatt
innehaver,
Lillian
fly
Gaaserud fra Oslo.
Hun har søkt om serverings-

"Frisk Luft" og Leikarringen
Ignar/Akershus Bryggeri A/S harsOkt om tillatelse til skjenking av
01 ved arrangementer i sommer.
"Frisk Luft" ønsker A gi dette tilbudet ved arrangement pA festivaiomrAdet ved Lyseren 19.6. samt 23.
og24.7.

PA grunn av tidsaspektet, er saken
behandlet i kommunestyret fØr
behandlingen i helse-/sosialstyret.
Kommunestyret vedtok med 21
mot 12 stemmer at "Frisk Luft"gis
bevilling. Dette under forutsetning
av helse- og sosialstyrets tilslutfling.
Det forutsettes i tilfelle at serveringen foretas innenfor et avgrenset omrAde.
NAr det gjelder søknaden fra
Leikarringen
Ignar-/AkershusBryggeri A/S, stemte 28 for at det
gis bevilling, mens 4 stemte mot.
OgsA I dette tilfellet ble det forutsatt at helse- og sosialstyret mA gi
sin tilslutning.

Helse og sosialstyret har nã
behandlet saken, og vendt
tommelen ned for bevilling.
Dermed blir det trolig ikke
øIsalg pa noen av disse arrangementene.
Frisk Luft har imidlertidet
bebudet at de vii anke saken,
noe
som
er
gjort.
Kommunestyret har imidlertid avslãtt anken.

KOMPOSTEN

Protokoller fra Autorisasj on
lokale forhand- av regnskapslinger
førere
Pa anmodning fra enkelte arbeidstakerorganisasjoner er avtale om tillitsvalgtordningen reforhandlet.
Forhandlingene er gjennomført av
kommunensforhandlingsutvalg.
Kommunestyret godkjente forhandlingsresultatet, som bl.a.innebrer:
-Alle arbeidstakerorganisasjoner
har krav pA I hovedtillitsvalgt.
-Styremøter kan holdes i arbeidstiden, forutsatt at delegges etter
kI. 14.00.
-Det gis permisjon med IØnn til
oppkering avtillitsvalgte etter
Hovedavtalens bestemmelser.
-Arbeidsgiver vii sØke 5 legge tilrette for felleskontor.
Avtalen innebrer videre rett til a
opprette utvalg av tillitsvalgte og
avsatt tidsressurs for den enkeltefagforening.
Det er ogsA gjennomført lokale forhandlinger etter kap. 5.3 i hovedtariffavtalen, hvor kriteriene er:
-det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endnnger (f.eks. sammenslâing
avenheter, fly kommunestruktur).
-det er gjennomført produktivitetstiltak som medførerklart niAlbare
resultater, i forhold til bedre service eller besparelser I forhold til
Arsbudsjett mv.
-det er skjedd betydelige endringer
i en stillingsarbeids- og ansvarsomrAde.
Kommunestyret godkjente enst.
protokollene
etterforhandlinger
med Enebakk kommuneforening,
KFO,Fysioterapeuter
forbund,
Enebakk 1rer1ag og NorskSykepleierforbund.
Det var ogsâ fra arbeidsgivers side
fremmet tillegg til protokollene,
hvor det foreslas Iønnstil]egg til
4arbeidstakere.
Ved behandlingen i kommunestyret fremmet Jorunn Buer følgendeforsiag pa dette pkt.:
"ADU fastsetter Iønnstillegg med
inntil ett lønnstrinn for nevnte persbner sa lenge disse innehar merarbeid i forhold til gjeldende arbeidsinnstruks.
Tillegget gis fra tidligst 1.1.1993."
Forsiaget fra Jorunn Buer fikk 11
stemmer, mens 21 stemte for a
godkjenne protokollen (1 var inhabil).
AvtaIene innebrer at 14 arbeidstakere far lonnstilleg& tilsvarende I
lønnstrinn. Videre far 2 arbeidstakere vederlag pa kr. 5.000,- i forbindelse med overgang til nystilling.

Trekkspiller
du?
Vi ønsker nye
medlemmer!

1%

0

"Apen Gaord" i Enebakk

Den 9. juni vedtok lagtinget Lov om autorisasjon av regnskapsførere.
Alle som vii fore regnskap for andre skal etter
denne loven vre autorisert. Loven krever at en
ma ha minimum 2-Arig
Økonomisk høyskole og
relevant praksis for A bli
autorisert regnskapsfører. Det vii bli en overgangsordning pA fem Ar
som gir dagens utØvere
en mulighet til A kvalifisere seg etter nrmere
viikAr.

Formann Simon Dahl i
NRF mener at loven vii
komme bide kundene
og bransjen til gode.
- NRF hilser loven velkommen, og ser fram til
en hardt tiitrengt opprydding i bransjen. Det
kan dessverre ikke unnslAs at det har wert en del
useriøse utøvere i bransjen, noe som har skadet
vArt renomme og skapt
problemer for kundene.
I tillegg til grunnutdanningen er det viktig at
utøverne holder seg faghg oppdatert, slik at de
kan gjøre en forsvarlig
jobb overfor kundene.
Denne oppgaven blir
stadig mer krevende fordi det stadig hyppigere
skjer endnnger i lovverket, og tidsfristene blir
kortere, sier Dahl.
Viktig for rneringslivet
Anslagsvis 160.000 av
alle nringsdrivende i
Norge bruker i dag ekstern regnskapsfører. Det
er nesten 50% av alle
registrerte foretak.
Beho-vet for bistand av
denne art er sAledes
betydeiig, sriig i smA
og mellomstore foretak.
For nringslivet er det
srde1es viktig A ha tilgang pA Økonomisk
bistand av betryggende
kvalitet. I den stadig
skjerpede konkurransen
meringsiivet befinner
seg i, vii god økonomistyring vre en viktig
suksessfaktor

Inger og Svein Breyer pd Kjcersrud gdrd i Dalefjerdingen

Smâ og store, gamle og
unge kan søndag
15.august for fjerde ár
rad oppleve en hel
dag sammen med dyr,
mennesker og maskiner.
Det er i ár garden
Kjrsrud I
Dalefjerdingen som holder dorene âpne for
alle som har lyst til a
besøke en bondegârd.

pa

Dette er en ypperlig dag A invitere med seg fettere og kusiner og dra i sarnlet flokk pA
gArdsbesøk. Selv I fjor, da regnet hØljet ned, besØkte over
1500 barn og voksne arrangementet.

Det er Inger og Svein Breyer
som bor og har sitt daIige virke pA Kjersrud. Gardsdrifta
bestar i melk-korn og svinekjøttproduksjon. I tillegg har
de en prøveproduksjon pA et
mAl
med
hageb1Abr.
B1Abrplantene ble satt forst nA
i vAr, sA selvplukk av det nye

produktet blir det ikke for om
et par fir.
150 gArder over hele Iandet( 11
i Akershus) holdes Apne for
publikum denne dagen.
UtØverne i Landbruksnringen
hAper gjennom dette arrangementet A bidra til at andre grupper holder en viss kontakt med
primrnringene. Interessen
for "Apen GArd" er ihvertfall
meget stor. Det viser publikumsoppslutningen som til
sammen er pA over 100.000
mennesker.

- Hensikten med arrangementet
er A gi barn og voksne muligheten til A vre en he] dag sammen med dyr i sitt naturlige
miljø, foruten A bli bedre kjent
med livet pA en gArd og den
virksomhet som er hverdag for
mange mennesker i bygda.

40

((A PEN CARD))

Velkommen
til"Apen Gârd"
Søndag 15. august melom M. 12.00 - 17.00 er
alle veikommen til

"Apen Gãrd" pa
Kjarsrud gârd
os Inger og Svein Breyer
i Dalefjerdingen. GArden
• skiltes fra RV 120.

--

Arr. Landbrukslaget,
Bondekvinnelaget,
Bygdeungdomslaget og
ørnøye 4H i Enebakk

Vi over pa Ytre Enebakk bameskole
hver tirsdag
kI. 19.00-21.30
Er du interessert ta kontakt med
Terie Hansen

II 64928487

Tenk trivsel — tenk Enebakk!

KOMPOSTEN

Enebakk Sparebank
Etter at Enebakk
Sparebank fikk konsesjon, begynner brikkene
etterhvert i falle pa
plass.
K on s e sj on s vii k a r en e
krever at banken skal ha
en ansvarskapital pi 6
mill. kroner senest
1.1.95.
I tillegg til dette ma bankforeningene justere tilknytningsgebyrene for sine tjenester (bankgiro, sjekk, minibank o.s.v.) til
et nivà som tillater at ogsâ mmdre, nye banker kan ha rãd til
bruke tjenestene. Dette er
bankforeningene for tiden i
gang med. Nâr gebyrene er kiare, kan ogsa bankens endelige
driftsbudsjett settes opp.

Enebakk
Sparebank har hatt et
mote
med en del andre sparebanker i Østlandsomrâdet for
undersøke om de kan vre med
pA a skaffe en del av de seks
som
kroner
millioner
Finansdepartementet forl anger
i ansvarskapital. bankene har
lovet A svare pA dette sA snail
de nevnte tilknytningsgebyrene
er justert, og bankenes endelige
driftsbudsjett foreligger.
For at banken skal bli en
Enebakk-bank, er det nØdvendig A øke tegningen av innenbygds kapital en del. Dette vii
vi komme tilbake til etter sommerferien. Da vii vi be dem
som allerede har tegnet seg om
A bekrefte, eventuelt forhøyesih
tegning, og de som enda ikke

V Konsulent for funksjonshemmede
Ansvarsomrãde:
Delta i utformingen og oppfølgingen av tiltaksplaner
for brukergruppen.

Iverksetting av intern opphering og kursvirksomhet.
Utadrettet virksomhet i forhold til nrmiljø og
brukerorganisasjoner.
OR—
Vi krever:
Min. 3-5rig helse-og sosialfaglig utdanning.

Enebakk Sparebank bar fAtt 4
komplette bankskranker, samt
en god del andre kontormøbler
fra DnB i Oslo. Og det bar vi
spart mange penger pa.
Fiateby 14.6.1993
Halyard Waade
styreformann

HUSVERTER

Erfaring og god kunnskap om mennesker med psykisk
utviklingshemming.

Kan du tenke deg A gjøre en
frivillig innsats for menighetssenteret?
Vi rnsker A komme i kontakt
med to spreke pensjonister,
en mann og en dame (gjerne
ektepar), som vii vere
menighetssenterets husverter. Arbeidet vil bi.a, bestA i
rehold, iettere vaktmesterarbeid, og generelt tiisyn i forbindeise med utleie og arrangementer. Nrmere oppiysfinger fAr du ved A henveride
deg til Knut Grøholt,
tlf. 64 92 47 48

Ledererfaring og administrative egenskaper.
Vi tilbyr:
En selvstendig jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø
med positive og engasjerte medarbeidere og brukere.
Tilhørighet i en pleie- og omsorgsavdeling med rom
for mange ulike tiltak, og som stadig er i utvikling.
LØnnsramme 8, iønnstrinn 11 - 16 med mulighet for
direkte plassering inntil itr.19 for srlig kvalifisert
sØker.
Veikommen til A ta kontakt for nrmere opplysninger med
pieie-/omsorgsleder Unni Floberghagen, tlf. 64 92 44 60.
Søknad med vitnemAl/attestkopier sendes pleie-/omsorgsavdelingen, Enebakk kommune, KopAsvn.5,
1914 Ytre Enebakk, innen 1.juli d.ã.

hNs

'l"i ønsker a/i.e va°re lesere en riIpqgodsommer!

FUNNET
Nøkkel funnet vlskytebanen i Ytre Enebakk.
Kan fâs tilbake vlhenv.
tif. 64 92 53 88

NJ
1
51, Det fur ingen avis ijuli.

Første ijummer av J(oinposten ett-erferien wnJE
imer:

19

fredzg 27. august.
Innleveringsfrist: 17.august.
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JULI P.G.A. FERIEAVVIKLG.
God sommer

En gledelig nyhet pA tampen:

KATT FUNNET
Mandag 24. mai ble en
liten sortfhvit katt dessverre overkjørt ved
Linnàs bussholdeplass.
Den ble tatt hand om av
katteelsker, og begravd i
hagen i kattebur.
Evt henvendelse kan
skje pa
ttf. 64 92 80 71

Planlegge og koordinere faglige tiltak i forhold til
enkeltpersoner, hosted, dagtilbud, avlastning og
støttekontakter.

n

Planene gAr fortsatt Ut pA driftsstart 1 .januar 1994 med hovedkontor i Kirkebygda og filial pA
Fiateby.

Tenk
trivsel
-tenk
Enebakk!

ENEBAKK KOMMUNE

N91

har blitt med fAr fly oppfordring
om A tegfle seg og bli rnedeier i
Enebakks egen sparebank.

BIBLIOTEKET ER STENGT I

BOLIG TIL LEIE
Enebolig bestAende av bl.a.
2 stuer, 4 soverom, 2 bad,
garasje vurderes ieid ut dl
ordenspersoner fra ca . oktoher 93. Boligen ligger utenom boligomrAde i Ytre
Enebakk.
Henv. tif. 64-924158
etter kI. 16.00

TUR MED DIAKONIUTVALGET
Diakoniutvalget i Enebakk menighet innbyr til tur.
Den blir lørdag 7. august, og gAr til Bollerud gArd,
Nes pa Romerike. Bussen gAr fra Enebakk Sykehjem
k1.09.00 om øgardstun pensjonistbolig pa Flateby.
Vi stanser ved kirkeruinene etter Nes Gamle kirke, og
fortsetter til Nes kirke som brukes i dag. Der gjØr vi
et opphold og ser oss omkring. Sã gAr ferden videre
lii Bollerud gârd. Der serveres det mat, og vi hygger
oss sammen for vi setter oss i bussen igjen utpA ettermiddagen for a kjøre hjem.
Turdeltagerne betaler hver 1cr 150,-. Pensjonister er
hjertelig velkommen til a vre med. Du kan melde
deg innen 1. august til:
Randi Solberg
Ragnhild Kigen
Gunnar Tolmes
Aslaug Bakken

64926139
64926096
64928238
64928467
Diakoniutvalget

TIL DEG SOM ER, ELLER BUR
ALENE MED OMSORGEN FOR
ET BARN
Vi er tre enslige forsørgere som bar fAtt muligheten til A starte
selvhjelpsgruppe. Gruppen skal jobbe aktivt med A bedre situasjonen for enslige forsØrgere.
Vi har et aktivt samarbeid med trygdekontoret, og hAper vi kan
vre til hjelp i spørsmAl som gjelder hvilke ytelser vi har krav
pA i forhold til utdanning, arbeid etc.
Gruppas mAlsetting er at vi som enslige forsørgere bruker vAre
egne ressurser for A skape oss et aktivt, seivstendig og meningsfy11 liv, i arbeid elier utdanning.
Seivhjelpsgruppen er et samlingssted for sosialt samvr, diskusjon og etterhvert hAper vi A fA i gang fritidsaktiviteterlhobhy og
nyttige ting som f,eks. bytting av k1r, ieker, barnepass - temakvelder - mulighetene er uendelige.
Vi motes di Apen café pA kirkebygden barnehave søndager fra
ki. 12.00 - 17.00 og tirsdager fra kI. 18.00- 21.00.
Vi bar ogsA svømmiri g for barn og voksne annenhver tirsdag,
men den er nA innstilt fal sommeren.
Endelig har vi fAtt oss kontor, og vi holder til i kommunehuset.
Foreløpig kontortid er tirsdager
fra ki. 10.00 - 14.00, tif. 64 92 60 60 (sentraibordet)
Hvis det er noe du lurer pA - eiler du bare vil slA av en prat, ring,
eller stikk innom kontoret. Du kan ogsA ringe privat.

Hilsen Prosjektgruppa
hide Fosse
tlf. 6492 57 24

Kjersti Wattum
tlf. 64 92 60 37

Merete Schøn
tlf.64 92 88 69

KOMPOSTEN

V i ma stao sammen'.

GUDSTJENESTER
27.juni (4.S.E.P.)
kI. 11.00 Enebakk kirke
Nattverd

Vi har nA 2 ledige boliger i Nylende.
Leie kr. 3.307,- pr mnd.
Depositum 3 mâneders
husleie.
Ta kontakt med Re1ingenBBL,
tif. 63 89 28 20 for nrmere informasjon.

4. juli (5.S.E.P)
kI.1 1.00 Mari kirke. Nattverd
kI. 19.30 Stranden Bedehus

pa

Meld deg inn I Human-Etisk ForLwnd!
Ved árhundreskiftet vii mer enn 500.000 nordmenn stä utenfor Kirken. Er du en av dem?
Har du tenkt pa hvem som skal hjeipe deg med navnefest när du far barn og barnebarn,
konfirmere tenáringene dine, holde talen i kaptellet nat du dør?
Det ordner vel Human-Etisk Forbund, sier du. Vi skal gjare sà godt vi kan, men er du mediem av Human-Etisk Forbund?
Det er grenser for hva Human-Etisk Forbund kan gjøre, hvis ikke de som egentlig er
human-etikere stetter vart arbeid ved a meide seg inn.
Human-Etisk Forbund far en offentlig støtte for hvert medlem som tiIsvarer kirkeskat-ten'. Det
betales ogsâ en medlemskontingent - kr 125 for folk med inntekt, kr 40 for andre. Som medlem
mottar du Iivssynsmagasinet HUMANIST 6 ganger pr. ár.

—

Boligbyggelagene
Rornerike

Det er hyggelig at du regner med oss, men vi vii ogsâ gjerne regne med deg.

1111 Jeg meider meg herved inn i Human-Etisk Forbund.
LI] Jeg er ikke medlem av Statskirken.
El Jeg onsker skjema for utmelding av Statskirken.
Eli Jeg onsker nrmere opplysninger om Human-Etisk Forbund.

BREV

Kan sendes
ufrankert.
Adressaten
A betaie
portoen.
_I

SVARSEN DING
Avtaie nr. 15227/271

FODS.DATO:
STILLING:
ADR.:

lluman-Etiskkforbund
POSTNR./-STED:

Toyen - 0608 OSLO

DATO:

18.juli (7. S.E.P)
kl.11.00Mari Kirke
kl.16.00 Enebakk Sykehjem
25.juli (8.S.E.P)
kI, 11.00 Enebakk Kirke
Olsokstevnet m/samvr pA
Bygdetunet etter gudstj.
1.august (9.S.E.P.)
kI. 11.00 Stranden Bedehus
Nattverd

r

L

NAVN:

11.juli( 6.S.E.P)
k1 1.00 Enebakk kirke
Nattverd

UNDERSKRIFT:

PINSEMEMGHrTEt4
'ThE ENEBAIK

8.august (10I.S.E.P.)
kI. 11.00 Mari kirke
Nattverd
kl.16.00 Enebakk Sykehjem

Sondag 27.6.kl.19.00:
Knut Jane Wiik.
(Siste mote for ferien)

15.august (11.S.E.P)
ki. 11.00 Enebakk kirke
Nattverd

Søndag 8.8. kI.19.00:
Reidar Thommessen og
venner fra østbo evangeliseringssenter.

22.august (12.S.E.P.)
ki. 11.00 Enebakk kirke
vlllelgheim
kI.1 1.00 Man kirke
v/øvstegArd

Søndag 15.8. kI.19.00: MØte
Søndag 22.8.
k1. 11.00 Fellessamling pa
Bjerkely med Salem Grorud.
Roar Eriksen m.fl.ere.

29.august (13.S.E.P.)
kL1LOO Stranden Bedehus
vfhelgheim

Velkommen til samlingene

Stortingsvalget
13. september gjeider:
I folkestyrets framfid
I hvilket samlunn vi onsker Norge skal bli
I den omlattende tilpasningen til EF som EØS-partiene Høyre,
Arbeiderpartiet, KrF og Frp giennomfører
/ hvordan vi kan sikre rôderett over naturressursene,
verdiskaping, sysselsetting og velferd

Senterpartiet sier

IV

VAKSINASJON AV UTENLANDSREISENDE

I samarbeid med de andre kommunene i Folio gis dette tilbudet
nA i Ski.
STED: Ski Helsestasjon , helse-og sosialsenteret
Kirkevn.3, Ski (ved siden av Vinmonopolet)
TIDSPUNKT:
Hver mandag ettermiddag.
FremmØte mellom kI. 17 og 19
Ingen timebestilling - tlf. 64 87 86 66.
Vaksinasjonskontoret bemannes av lege og helsesøster.
Sissel Gundersen

- til et sterkt foikestyre
- til smó enheter
- til giobalt samarbeid
- til bedre Iivsstandard fromfor økt materielt forbruk
- til arbeid for alle
- til moderaslort
- til større verdiskaping pa fastlondet

Neste avis kommer fredag
27.August.
Innleveringsfrist: 1 7.august

STØTI KAMPEN MOT EF-MEDLEMSKAP
Veig et nytt stortingsflertall

"Je

Enebakk Senterparti

takker alle som kjøpte planter av
oss 5. juni. Overskuddet er sendt
. J til CARE- Norge, og g.r til
treplanting i Niger.
En stor takk til Nedre Glommen Skogeierforening
som bidro med planter, og til positive butikkeiere der
vi sto: Bjerke Dagligvare, Flatebysenteret, Bravo i
Kirkebygda og Rema 1000 i Ytre.
1

JW;
E ,$I
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OSTRAADT
.
EN DIVISJON I O.C.ØSTRAADT A.S
ENEBAKK MOTORSYKKELKLUBB
-

Enebakk Motorsykkelklubb har 'trialbane" I Dalefjerdingen. Kjører til Bøndernes
Hus og ta av andre vei til høyre (neste etter nedkjorsel til Lyseren).

Classico ubegrensede
mønstermuligheter

Uni-stein
- enkel
6 legge
Den velkjente Uni-steinen
holder stillingen. Stadig like
popular.
Uni-steinen er enkel ó legge
og fullstendig vedlikeholdsfri. Den leveres I rødt, sort
09 grâtt.

Classico kan du fc!i i hele
fern forskjellige varianter.
ir
Den er left a legge 09 g
samrne effekt sorn de
sagamle> brosteinene. Vi har
forslag til mønstervarianter;
fra det enkle til det spesielle
09 spennende. Fantasien er
eneste begrensning.

østraadt-stein
- Norges mest solgte belegningsstei&
Din forhandler kan vise leggemulighetene. Du far tips for sâ
vel legging sorn mønstervalg.
Produsent: 0. C. østraodt AIS
Spydeberg 69 83 7225

SconPortrer MKRRA

Trial er balansekjøring pa motorsykkel.
Banen har følgende Apningstider sommerhalvAret:

Mandag og torsdag fra kI. 18.00 - 21.00.
Lordager fra Id. 11.00 - 15.00.
Vi har utleiesykler.
Priser:

Aldersgrense fra 10 ir og oppover.

Leie av sykkel: Kr. 30,- pr.time (inki. hjelm og støvler).
I tillegg forsikring kr. 30,- (gjelder hele dagen)
For ikke-medlemmer kr. 10,- for Ieie av bane.

Ungdom under 16 âr uten følge av voksne mi ha med skrifthig tillatelse fra foresatte
om at de f.r kjøre pa banen.
KOM ALENE - ELLER SAMMEN MED NOEN - A FA
NOEN MORSOMME TIMER MED KJØRING OG SOSIALT SAM VIER!
Hilsen
Styret i Enebakk Motorsykkelklubb

Forhandler:

Karisens Hageutstyr
Bjorn Karisen
1911 Flateby
TIf. 64 92 80 13

VIK MUSIKKSKOLE

ENEBAKK HUSMORLAGS
5-ARS KLUBB
Enebakk Husmorlag starter
5-firs klubb pa Streifinn høsten
93, for barn født i 88, evt.89

Opptak av nye elever til undervisningsâret 1993/94
Ved musikkskolen vAr har vi hittil gitt undervisning i kiaver, fløyte,
gitar, musikkbarnehage og blokkfløytegruppe.

Apningstider: ki. 10.00 - 14.00, mandag t.o.m.
torsdag.

Fra høsten av vii vi ogsA gi tilbud om bruksklaverundervisning. Det vii
si kiaverundervisning som tar for segbesifringsspill, improvisasjon,
jazz, akkompagnement o.l.

Søknadsskjema fães I dagligvarebutikkene pa Flateby
og Kirkebygden.

Dersom det er interesse for undervisning i andre instrumenter, skal vi
gjØre hva vi kan for A skaffe kvalifiserte 1rere.
Vi Ønsker barn og voksne velkommen til et nytt undervisningsAr, og
ber dere fylle Ut skjemaet under, dersorn dette er av interesse.
Søknaden kan sendes til:
VIK MUSIKKSKOLE, v/Hilde Boger Kjus, Vik GArd,
1914 Ytre Enebakk,
t1f. 64 92 4181 - 64 92 54 30
klipp
Eleven ønsker undervisning I
Kiaver
Bruksklaver
FlØyte
Gitar (besifringsspill)
Musikkbarnehage (4-5 Ax)
Blokkfløytegruppe ( 6 - 7 Ar)
Annet instrument:

Søknaden sendes:
Enebakk Husmorlag, v/-Yvonne Ness, Bakkevn.6,
1911 Flateby.
Tif. 64 92 8643

PARKLEDER
Enebakk Husmorlags barnepark pA Flateby
søker parkieder fra m.august 1993.
Parken har 32 barn pA to ansatte
Apent kI. 10- 14 sommer, og 11 - 14 vinter.
LØnn etter kommunalt regulativ.

Elevens navn:

Opplysninger kan fAes hos Jorun Mangen - tif. 64 92 89 30.

Adr.

Skriftlig sØknad med attesstkopier sendes:
fagleder Ella Wenli, VArrygg, 1912 Enebakk.

Tif.
Foresattes underskrift:

Født:

Søknadsfrist: 15. juli
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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET
STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET

IV

ENEBAKK KOMMUNE

Star du i manntallet?
Hvis du ikke star i manntallet kan du belier ikke stemme ved
stortingsvalget sØndag 12. september eller mandag 13.
september1993.
Du kan undersØke om du star i manntallet i Enebakk
kommune nar manntalslistene blir lagt Ut pa postkontorene I
Ytre Enebakk og pa Fiateby, Herredshuset, Ligningskontoret
og Sanner Dagligvare. Listene blir lagt ut fra og med 3. til og
med 24. august.
Hvis du hat flyttet, og melding om flytting ikke er mottatt i
folkeregisteret fØr 1. juni i âr, star du fremdeles i manntallet i
den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vii
stemme pa valgdagen i den kommunen du har flyttet fra, eller
om du vii forhândsstemme der du nâ bor. (Pa rAdhuset i
kommunen kan de opplyse hvor forhandsstemmegivningen
foregãr.)

IV

ENEBAKK KOMMUNE

Forhdndsstemmegivning
I Enebakk kommune holdes det vaig pA representanter til
Stortinget og Sametinget sØndag 12. september og mandag
13. september.
Hvis du ikke kan mote frem i valgiokalet pA valgdagen, kan
du stemme pA forhAnd. Du kan forhAndsstemme i den
kommunen du selv Ønsker. Hvis du forhAndsstemmer i en
annen kommune enn der du er innfØrt I folkeregisteret, husk
at stemmen skal nA frem til hjemstedskommunen gjennom
posten innen valgdagen.
Du kan forhAndsstemme fra og med 1 .juli pA følgende steder:
Sted
Herredshuset
10.8., 10.9.
11.9.

Dersorn navnet ditt ikke star i manntallslistene som er lagt Ut,
kan du kiage til valgstyret innen 24.august kl.15.00. Kiagen
skal vre skriftlig, og den skal begrunnes.
Valgstyrets adresse er:

Enebakk valgstyre
1912 Enebakk

Valgstyret skal behandle kiagene over manntallet og rette
eventuelie feii i mote den 30.8 i Formannskapssalen. MØtet er
âpent. Den som har kiaget, kan mote frem, uttale seg og
legge frem bevis for at hun/han har rett til a stá i manntallet.
I stedet for a mote frem seiv, kan du sende en annen person
som din fuiimektig.

03
C>o

Kjell øvergârd
valgstyrets leder

Kiokkeslett
08 - 15 og i tillegg
15 - 19
10-12

PA Enebakk Syke -/aldershjem blir det adgang til A
forhAndsstemme.
Dato og klokkeslett kunngjØres senere

03

Pa avd. 3 - 7 âr har vi seks ledige heltidsplasser.
Henv.: Tif. 6492 54 52 eller 64 92 55 85

Nasjonalforeningens helselag
i Enebakk

Fristen for pamelding - 7. august

Resultater fra IL Drivs
karuselløppa Mjar 8.juni
Resultater:
60 m
Gutter 86 og yngre:
1 Andreas Kjensli, 10,9 , 2
Eirik Resaland Wiik 13,61 3
Adrian Andersen 16,7, 4 Bjarte
Resaland Wiik, 17,1, 5 Daniel
Andersen 19,4.

1 Christian Gjertveit 9,6, 2
Gunnar Hjort Vestby 9,7, 3
Øistein Kolbenstvedt, 10,0.

Det blir en festival i
•
vekjent stil, med dans pa
fredagen, pensjonisttreff
pA lørdag formiddag med
gratis grillamt til de frammØtte. Lørdags kveld kan
man igjen svinge seg i
dansen til variert trekkspillmusikk fra 13 - 14
forskjellige grupper, fra
hele østlandsomrAdet,
saint I-IammarØ
Trekkspillklubb.

Gutter 85:
1 Terje Ruud, 10,6, 2 Lars
Netting 11,8, 3 Olav AasbØ,
11,9.

Gutter 80
1 Eivind Eriksen, 15,2, 2 PAl
Frøyseth 16,9

Jenter 84:
I Stine Lindstrom, 11,8
Jenter 83
1 Anette Tryti 9,5
2 Lillian Eriksen 10,9,

Gutter 82
1 Stian Kjensli 9,7, 2 Joar
Resaland Wiik, 10,4.

Han kan ellers fortele at
kultursjef Per Sandvik
skal Apne festivalen fredag kveld, og lørdag formiddag vii ordføreren
vre pA pletten for A hilse
pensjoniStefle.
Det er ordnet med gode
parkeringsmuligheter som tidligere Ar, og
Sanitetsforeningene vii
vre pA pletten med salg

- Vi har ogsA fortsatt noen
ledige plasser for campingvogner, dersom det
skulle vre behov for det.
100 m
Jenter 80
I tilfelle mA man kontakte
1 Pia Therese Gulbrandsen Jan BrunstrØm pA
14,1
tlf. 64 92 61 14.

Gutter 79
I øystein Berg, 15,5
Jenter 78
1 Kathrine Furulund 14,7
Gutter 78
I Torkjeil Hongve 14,1
Jenter 77
1 Laila Eriksen 14.9
Herrer sen.
1 Nils Petter Wiik, 15,3

Gutter 81

NESTE KOMPOSTEN KOMMER FREDAG 27. AUGUST.
INNLEVERINGSFRIST 17. AUGUST

Styret

Alt liger yel til rette
foran arets Lysern festival, som arrangeres pa
Slora 23. - 24. juli, opplyser festivalgeneral
Odd Lillejordet. Na far
vi bare hápe at ikke den
ogsâ regner bort!

(ID

Gutter 83
Magnus Brevik, 9,4

Sommerturen for voksne gâr i âr til Magnor Charlottenberg - Tirsdag 17. august 93.
Ne.rmere opplysninger fâs ved pâmelding til
Synnøve Ekeberg, tlf.nr. 64 92 80 21
Thordis Martinsen H
64 92 60 47
it
64 92 4176
Eva Rustad

Festival i
vèlkjent Ail

- Det er første gang vi har
fu libooket med deltagergrupper sA tidlig, sier en
fornøyd festivalgeneral.

Kjell øvergArd
valgstyrets ieder

Tenk trivsel - tenk Enebakk!

NYLENDE BARNEHAGE

Tenk
trivsel
- tenk
Enebakk!
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Solid nostalgi pa'
Gjolstad
Etter et halvt árs drift er
man rimeiig godt fornøyd ved Enebakk
Møbelsnekkeri AIS.
-SA langt har vi sogt
produksjonen, og vi
synes det har gâtt bedre enn torventet, sier
Jostein Eriksen, bedriftens arkitekt og selger.
Bedriften Enebakk MØbelsnekkeri A/S, ble stiftet 1. september i tor . Hovedaksjoner
er Enebakk kommune med
60% av aksjene. De andre tre
aksjonrene , Jostein Eriksen,

arkitekt, Arild Buer, snekker,
og Tore Nilsen, maler, arbeider
alle i bedriften som leier lokaler av kommunen i tilknytning
til arbeidstreningssenteret Enebakk Produkter - pa
Gjølstad. 5 personer har sitt
arbeid pa Møbelsnekkeriet.
hvorav 4 i produksjonen. I tillegg har bedriften samarbeid
med Enebakk Produkter, og far
fra lid til annen hjelp til forskjellige arbeidsoppaver derfra. Kapasiteten er pa 10 spisestuer i maneden.
Enebakk Møbelsnekkeri produserer" nostalgi og soliditet". I
utgangspunktet skulle man ikke
tro at det lar seg kombinere.
Det gjør det. Spisestuene som
tilbyr over det ganske land er
produsert pa gammelt vis.
Ingen spikre, bare trenagler og
massivt materiale. Slitt utseende oppnas gjennom omhyggelige patineringsprosesser, utviklet gjennom et samarbeid mellom bedriften og Teknologisk
Institutt.Her blir intet overlatt
til tilfeldighetene. Prismessig er
likevel produktene konkurransedyktige Eksempelvis kan
nevnes benk + tre stoler og
bord (i std.størrelse pa 2 m)
koster ca 15.000 kroner.
- Forøvrig er vi innstilt pa a
etterkomme kunders individu-

Nytt blir som gammelt! Tron Wattum og Jan Tore Geirholt i aksjon.
elle behov. Vi lager trehvitt
eller farget, alt etter Ønske.
Bord lager vi ogsâ etter kundens Ønske fra 1,70 til 4,50 m
langt. Enebakkfolk er spesielt
velkommen hit for A se hva vi
kan tilby, og vi har spesielle
enebakkpriser. Vi tar ogsA
varierende oppdrag som smAreparasjoner etc., sier Buer.

duktene vi har startet med, sier
Eriksen. - Men nA er vi klar for
nye produkter.
Eriksen har forøvrig kopiert
stuebordet pd Bygdetunet, med
godt resultat.
-Hvordan fAr man ideen til A
starte procluksjon av 'antikke
møbeler" i Enebakk?

Spisestuer i form av stoler,
bord og benker er produktspekteret sa langt. Hva med andre
spisestuemØbler?

-Jeg er intenØrarkitekt, og drev
møbelforretning i Oslo for
mange fir siden, sier Jostein
Eriksen, som i dag er bonde pd
Østenbøl.
I møbelfonetningen sâ jeg hva

-Foreløpig har vi konsentrert
oss om A bli bedre pa de pro-

folk yule ha - syret, antikt og
gammelt - noe jeg ogsA selv
setter pris pa. Folk er kanskje
ikke klar over det, men av
møbelproduksjonen ute i
Europa er 1/3 reproduksjoner
av mØbler.
I Enebakk traff jeg pa Arild
Buer, som er snekker. Han
gikk med tanker om A starte
møbelfabrikk. Dermed begynte
planleggingen. 14.desember 92
ble driftsstarten markert med
pressekonferanse pd Østenbøl,
hvor produktene ble presentert i
de riktige omgivelsene.

N A er det tid for

LETTE SOMMERS 0
1

o

Stoffsko I topp kvalitet
kan vaskes (300C)
Hvit - blâ - sort
37-41

kr

Stoffsko til barn

0
1590

Hvit helsesko
36-41

25-30

kr

Sommersko I skinn
Hvit
36-41

kr
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Frisk satsi
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Dorene inn til Akershus Bryggerier star vidápne
mot en varm og stralende forsommerdag - og en
umiskjennelig tung duft av malt og humle slâr imot
oss. Her brygges det ol etter eldgamle resepter.
3500 liter godgjor seg. Om en uke er det klart til a
leske terste struper I sommervarmen.
SA langt har de lykkes, gutta
som "foriot sin lest" for a brygge 01 pa Gran i Enebakk. BArd
Tanem, som kommer fra Oslo,
er egentlig Økonom, Sven
Oppegaard er enebakking og
har hatt sitt virke ph Børter Everk.
Sammen med Petter Solli, som
er markedsføreren, utgjør de
aksjonrene i bedriften. Ca 1,5
millioner er investert i produksjonsutstyr - mesteparten brukt,
og noe selviaget.
De regner med et etableringsAr
for de begynner A tjene penger.
SA langt hevder de A ha god
markedsaksept.
øiet fra
Akershus Bryggerier er inne pa
skjenke og serveringssteder
først og fremst over store deler
av Østiandet, men ogsA i
Rogaland skjenkes enebakkøl.
Ølet markedsfØres stort sett
gjennom direkte kuridekontakt
ved salgskonsulent, og selv om
Tanem konstaterer at salget gAs
noe tregere enn forventet, gAs
det likevel den rette veien.
Ideen fra USA
Ideen til etablering av smAbryggeri fikk BArd Tanem som økonomistudent i USA. Der finnes

det en rekke bryggeripuber med
bAde skjenking og produksjon.
Dette synes Tanem var sA tiltalende at da han kom hjem til
Norge, bestemte han seg, sammen med noen studievenner for
A prove A fA i gang en slik
bedrift. 11989 ble Oslo mikrobryggeri etablert.
"Kjøkkenmekking".
Da jeg kom tilbake fra USA,
begynte jeg A interessere meg
mer og mer for ølbryggiongens
edie kunst, forteller Tanem. Jeg besOkte bryggerier, leste
bøker og ølbrygging, og
begynte etterhvert A brygge og
ekperimentere ph kjøkkenet,
og neste skritt pA veien ble
Oslo Mikrobryggeri.
Her erfarte jeg de positive reaksjonene ph denne type bryggeri,
og skjØnte at folk er lite bortskjemt hva gjelder 01 her til
lands. For folk flest er 01 fortsatt synonymt med en halvliterog ingen , ihvertfal fAtallet,
spør hva slags 01.
Det var forØvrig ph Oslo
Mikrobryggeri at Tanem ble
kjent med sine medaksjonrer.
De besøkte stedet, vi kom i
prat, og de viste stor interesse
for det jeg drev med. Dermed
begynte snøballen A rulle , og
snart var Akershus Bryggeri et
faktum. 1 .oktober 1992 startet
produksjonen. Til A begynne
med bare fatøl til skjenke o
serveringssteder, nA fAes ogsa
"enebakkølet" ph flasker og fat
for hjemmebruk. - Etterhvert
vii vi ogsA ha salg av mineralvann her, sier Tanem.
Tysk renhetslov

-Her gdr det bra,konstaterer
Bird Tanem, etter en titt i tanken.

-Vi er faktisk snart de eneste
som produserer ol etter den
gamle tyske renhetslov av
1516 Den krevet at ØIet utelukkende skal brygges ph vann,
gjr, humle og malt.

Bird Tanem (t.v.) og Sven Oppegaard er stoke over sine produkter

Med E0S-tilpasningen har dette kravet fall bort, sier Tanem.
Bryggeriet produserer tre Ølsorter, Weissbeer, som er et klassisk 01 av sør-tysk opprinnelse
brygget ph en blanding av hvete og byggmalt, Pale Ale, og

Irish Stout, som er det tradisjonelle Ølet i Iriand.
Bryggeriet markedsfører seg
som et spesialbryggeri for tra,disjonelle europeiske øltyper. A
komme inn i et marked hvor
store giganter tar grunnen er
ikke enkelt. Litt enklere kan-

skje likevel, nAr man opererer
med produkter man er foholdsvis alene om. Og nAr dertil prisen slett ikke er avskrekkende,
skulle vitro det ligger yel til
rette for at Akershus Bryggeri
blir en enbakkbedrift i fortsatt
framgang.

Flateby Byggefelt 25 ár:

Kulturfest en uke til ende
Flateby byggefelt fyller 25 fir.
Det var i 1968 at den fredelige bygda i nordenden av
kommunen ble gjenstand for
den rene invasjon av innvandrere som bredte seg utover
Iandskapet, og endogtil inf'iltrerte lokalmitjøet i full bredde.
Integreringen gikk imidlertid
noenlunde smertefritt, og forte
litt etter liii til vekst og trivsel i
et godt Iokalmiljø. Folket løftet
i flokk. Og det ble
Samfunnshus, forretningssenter,
egen
velavis,
og
Flatebydager bare for A nevne
noe.
I tiden 11. - 19. september vii

flatebyfolk feire 25.Ars jubileet
med en gedigen lokal kulturfest. Arrangører er Flateby
Barne-og
ungdomskor,
Enebakk Blandakor, Enebakk
Kammerkor, Stranden skoles
Musikkorps, Enebakk Janitsjar,
Enebakk dramatiske Selskab,
Flateby Ungdomsklubb, og
Flateby Samfunnshus.
Enebakk kulturstyre har bevilget 20.000 kroner til gjennomfOringen av arrangementet.
Det blir et variert program.
Enebakk Kammerkor vil gi
konsert ph Flatebysenteret, det
blir filmaktiviteter i regi av
Flateby kino, Det blir felleskonsert med Stranden Skoles

Musikkorps og Enebakk
Janitsjar. Pensjonistene er
pAtenkt med hyggetreff hvor
det blir underhoidning av
Enebakk Blandakor og
Enebakk Dramatiske Slskab,
Rusfri ungdomsfest star ogsA
ph programmet. Det gjØr ogsA
markedsdag ph senteret hvor
lag og foreninger deltar i samarbeid med forretningsstanden.
Her blir det ogsA 15.Ars jubiIeumskonsert med Flateby
Barne-og ungdomskor.
Vi bringer fullstendig program
med sted og klokkeslett for alle
arrangementer i neste utgave av
Komposten.

Pd 70- og 80-ta/let var Flatebydagene et arrangement som samlet
hele bygda til aktiviteter. Her ankommer Stranden skolemusikkorps koslymetog Flateby Samfunnshus under Flatebydagene 1976
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Eldresenter pa Kopa's
fra 1. september 93
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60.000 Sanitetskroner
L11 trivsel og omsorg
Sanitetsforeningene i Enebakk bevilget pit siste firsmote tilsammen kr.60.000 til trivsel og omsorg.
Dette er en innsats det star all respekt av.

Nylende barnehage har fAtt
kr. 10.000 kroner, Eldresenteret
10.000 kroner, Syke og aldershjemmet har fAtt midler til innkjøp av 3 nye trygghetsalarmer
ca 15.000 kroner.
Da arbeidstreningssenteret i
Kirkebygda - Enebakk Produkter ble etablert var ogsA
Sanitetskvinnene pA pletten og
bidro med nye gardiner - til en
verdi av 8.000 kroner.
Mammograflaksjonen
Sanitetsforeningene i Enebakk
bidro med 25.000 kroner til formAlet.
I tillegg ble det holdt kakebasa-

rer til inntekt for dette formAiet.
Ytre Enebakk Sanitetsforenings
kakebasar innbrakte 3.400 kroner, og Vikskroken Sanitetsforenings kakebasar innbrakte
7.000 kroner. Dessuten ble det
tidlig i vAr avholdt et fellesarrangement for mammografiaksjonen i Herredsstyresalen.
Arrangementet som var et
samarbeid mellom Bonde-kvinnelaget, Sanietsforeningene og
Husmorlagene innbrakte 4.000
kroner til aksjonen.
0g, som om ikke dette var
nok, sA har butikken NAløyet i
Ytresenteret gitt overskuddet i
forbindelse med en utstilling pA
Ytre Enebakk skole - kr, 900,til aksjonen.

Flott innsats i dagligstua
All grunn til a glede seg for eldresenterets slyre: Fra v: Astrid Brekken (Sanitetsforening ene repr.
Magda Sandbak som var fravcerende da bildet ble tatt), Aud SØiland, ergoterapeut og Marit
Ralger(fysioterapeut)pleie og om.sorgsavd., Jan Hobo! (Lions) og' Vera Bervflodr (Helselaeet)

Ytre Enebakk
Sanitetsforening har
sammen med snekkere

fra kommur1en iAoit en
Fra 1. september i ár
blir det satt i gang prøvedrift av eldresenter
pa Kopâs.
Eldresenteret er resultatet av et positivt samarbeid mellom kommunens pleie og omsorgsavdeling og private lag
og organisasjoner i
Enebakk
Eldresenteret er et tilbud tif
relativt friske eldre med beov
for sosialt samvr . Tilbudet
kommer som et supplement til
dagavdeiingens rehabiliteringstilbud som som opprettholdes 3
dgr. i uka.
Eldresenteret skal ha âpent 1
dag i uka. Hvilken dag er forelØpig ikke bestemt, men

âpningstiden blir fra ki. 09.00 16.00. Alie eldre er velkommen
- hele dagen eller noen timer,
alt etter hva som passer. P
senteret vil man kunne kjØpe
middag og kaffe, og i noen
grad kan senteret ogsà vre
behjelpelig med transport.

Pa senteret vii det vere tilbud
om forskjellige hobbyaktiviteter. Det vii bli samtaler, og
temadager, hvor ressurspersoner forteiler eksempelvis fra
gamle dager , eller tar opp
aktuelle tema i tiden. Disse
temadagene vii bli annonsert pa
forhánd
- Behovet for et eldresenter ble
synliggjort gjennom evalueringen av dagavdeiingen som
na har vrt i drift i 2-3 Ar, sier
piaie og omsorgsleder Unni
Floberghagen. - Det viste seg
nelig at ca 60 prosent av bru-

kerne stort sett kom for sosialt
samvr. De kom fordi de trivdes, og fikk kontakt med andre
eldre gjennnom dette tilbudet.

Pa denne bakgrunn begynte
ergoterapeut, fysioterapeut og
pleie og omsorgsleder a arbeide
videre pA ideen om A fA i stand
et eldresenter. Planleggingen
har foresAtt siden februar/mars i
fir. Det ble sendt forespørsel Ut
til humanitre organisasjoner i
Enebakk om eventuelt bidrag enten i form av frivillige hjelpere - eller kroner til prosjekt
et. Fra tre av organisasjonene Lions,
Nasjonalforeningens
Helseiag og Sanitets-foreningene i Enebakk kom det positive
svar, og hver av disse organisasjonene har bidratt med
kr.10.000 hver. Kommunen
v/pleie og omsorgsavdelingen s
bidrag i potten er lokaler og
bistandshjelp av forskjellig
slag.
Det Økonomiske bidrag fra forreningene rekker til en lønnet
daglig leder av senteret.
Resterende bemanningsbehov
skal dekkes opp gjennom frivillige hjelpere fra organisasjonene og blant de eldre selv.
Det er etablert et eget styre for
eldresenteret, bestAende av 3
representanter fra organisasjonene og 3 fra kommunens pleie
og omsorgsavdeling.
Styret bestAr av:

Styret Ønsker velkommen til Kopâs

Anne Marit Ralger (fysioteraapeut), Aud Søiiand, (ergoterapeut), Unni Floberghagen,(pleie og omsorgsieder)
Magda Sandbk( Sanitets-foreningene), Jan Hobøl (Lions) og
Vera BergflØdt, (Nasjonal-foreningens Helselag).

flott innsats med oppussing av dagligstua i
aldersboligene I Ytre
Enebakk.
Sanitetsfdamene har beskostet
materialene, og kommunens

snekkere har sørget for det
praktiske arbeidet. Nydelig
furupanel over hele stua - lyst
og trivelig. Og nye gardiner I
fnske . varme farger som mate stua, har det ogsA butt.
Sanitesforeningen holder forØvrig sine møter i denne stua I
gang i mAneden - nemlig 2.
mandag hver mAned. Og de har
plass til nye medlemmer.

MandagsmØte i Ytre Enebakk Sanitesforening i den trivelige
yoppussede dagligstua. Fra V.: Kari Na! ss, Astrid Brekken, Ellen
Kjelgaard, Bent Holsve, Ella Kjenslli, Kari Haug og Annie Tørnby

Helselaget med flott gave
til NylendeB arnehage
Tre store esker, inneholdene masse fine,
flunkende nye leker for
barn fra O-7ârer
it
Helselagets gave til-Nylende barnehage.
-Vi er overveldet, og. svert
takknemlig for den flotte
gaven, sier leder i styret for
Nylende barnehage, Hilde
Røskaft.
I tillegg til denne gaven, og de
10.000 kronene som barneha-

gen tidligere har fAtt fra
Sanitetsforeningene, hat ogsA
en rekke privatpersoner bidratt
med fine, brukte leker, mØbler
etc. til barnehagen.
Arbeidet med resing av barnehagen gAr nA for fullt, og i neste
nr. av Komposten bringer vi fyIdig reportasje om dette.
Driftsstart for barnehagen blir
meilom 20. - 30. september, og
styret melder om 6 ledige plasset pA avd. 3 - 7 Ar.
(Se ann. pA side 11.)
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FAG & SERVICE
Din lokale rørlegger

ANDRESEN
& SONNER A/S
Vâgliveien 25, Ytre Enebakk
lIt. 64 92 43 54 - 64 92 4892
Mobil 030 36 127

Elektrorep.
Egil H. Jorgensen
Flatebysenteret, tlf. 64 92 92 81
SALG CC REP. AV ELEKTRISKE
HUSHOLDNINGSMASKINER,
RADIO - TV - VIDEO
Parabolantenner - NøkkelfiIing

Godkjent regnskapskontor
Postboks 24, 1912 Enebakk
Teleton 64 92 63 03

Marit Elin SørIi

BYGG- O3 TOMMERMESTE

. 1I. 69 43 40

•. . .din lokale byggmester
-fagkunnskap gir trygghet

ENEBAKK NATIJRTERAPI
,0,7
\iTIC 64 92 70 44
Fofsoneterapi, aromaterapi, kinesiologi, øreakupunkwr,
kraniosakralterapi, kostholdsveiledning, magnetfeltterapi.
Diplom fra lnstitutt for Helhetsmedisjn - Medlem av NFS

Rugvn. 4 B

1912 Enebakk

ENEBAKK
VANN OG VARME
v/Ole Anton Gystad
-Durud Gird
• 1914 Ytre Enebakk

-Døgnservice TIf. 64 92 46 30
Mobil 030 04 997 - 030 38 565

ENEBAKK VAKT
OG SERVICE

Naturterapeut

I$ Per-Erik østlie a.s
1914Y RE ENER

Ikke la renskapsfØringen din bit et sjansespiii!
bakk
Weonskapskontor 4

TLF. 6492 71 72
Personsøker 096 97 823
Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Vakthold - alarmmottak,
alarmsentral

UTSIKTS
RAMMEVERKSTED
1911 Flateby

Alt i innramming
Rask levering
TIf. 64 92 86 10

Erik Kjelgaard
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykkspyling.
Vi holder til I Enebakk MøIIe,
1914 Ytre Enebakk - tlf. 64 92 4639
Mobil: 030-32665

De registrerer kulturminner Kulturdagene 1993
!i.TUL
Kulturdagene 1993 er nfi under planlegging, og
brikkene begynner a legge seg pa plass. Dagene er i
ár lagt til tidsrommet 12. - 28. november. Som vanlig
blir det flere utstillinger, og konserter. Og arrangementene vii foregá pa Flateby, i Ytre Enebakk og i
Kirkebygden.

Anne Lise Bjerkan og Ingvil Kjwr ifull sving med registreringen

SEFRAK-registreringen
- d.v.s. registrering av
faste kulturminner , hus,
tufter m.v. fram til 1900
er nã i gang igjen.
Registreringen er en del
av en landsomfattende
registrering og blir utført i
samarbeid mellom kommunen, fylkeskonservator
og SEFRAK (Sekre-tariatet for registrering av faste
kulturminner) som er tilknyttet Miljø verndepartementet.

FormAlet er A skaffe fram ailment kulturhistorisk stoff av
verdi for arbeidet med miljøbevaring og pianiegging i kommunen, og for alie som sØker
kunnskap om den kuiturhistoriske bakgrunn for vAr bygd.
Registeringen gjelder ikke personhige forhold, skattespørsmAl,
takster o.I.
14. juni
startet Anne Lise
Bjerkan og Ingvil Kjr pA dette
arbeidet , og de skal fortsette
registreringen fram til 9. juii.
Hapet er at denne registreringen da skal vre gjenomført i
hele kommunen.

Flateby, Kirkebygden, Hammeren, Dalefjerdingen
Brevikskroken, og deier av Ytre
Enebakk er tidhigere registrert.
NA gjenstAr mesteparten av
Ytre Enebakk.
Anne Lise og Ingvil studerer
ved arkitekthøyskolen i Oslo.
De har tidligere registrert kulturminner i forbindeise med
SEFRAK registreringen i andre
kommuner.
Registratorene har base ved
kulturkontoret , og kan treffes
pA teiefon der.

Arets utstiller i gamie
herredsstyresal er Per
Arne Øiestad. Han har tidligere stilt Ut flere ganger i
Enebakk, biant annet
under kulturdagene 1991som en av Seks kunstnere
i Enebakk.
Det blir ogsà kunstutstilling i Herredsstyresalen
der fire enebakkunstnere
vii stille Ut. Disse er
Leikny Derlick, Ida
Mjønli, Randi HobØi, og
Eivind Jentoft. Fire kunstnere med svrt forskjelhg utrykksfom. Vi tror
utviisomt det vil bhi en
spennende og kontrastfylt
utstilling.

Prestvgen til Sjösaia"
blier den store musikalske
satsingen i âr. Denne
kabareten kan du lese mer
om annensteds i avisen.
Dette er smakebiter av
árets kulturdager. EnnA
gjenstâr noe fØr alle brikkene er falt pa plass, og
komposten regner med a
kunne presentere hele programmet i Kompostens
august eller septembernummer.
-

Av programmet forøvrig
kan vi nevne dokketeater, forfattertreff, Barneteater
pa Flateby Samfunnshus
med Enebakk Dramatiske
Selskab.
Musikkabareten "Fra

Per Arne øiestad

KOMPOSTEN

Barn, unge og eldre
beholder pengene

"Fra Prestvxgen
til Sjo
"'sala"

* Prioritering av barn, unge og eldre.

"Fra Prestvregen til Sjösala" er navnet pa' høstens
store musikksatsing i Enebakk. Initiativtagere og
pAdrivere i denne sammenheng er Stig Adolfsen. og
Leif Lillejordet.
Som tittelen pa* musikkspillet brerer preg av er det
Prøysens og Taube som stAr i fokus i denne forestillingen som skal oppføres pA Mjtr ungdomsskole og
Flateby Samfunnshus under kulturdagene.
Kulturstyret har innvilget en samlet underskuddsgaranti pa' 66.000 kroner.

* Mer direkte til de prioriterte grup-

Dette er hovedpunktene i kommunenstyrets vedtak om Økonomiske rammer
for neste fir.

pene, mindre til administrasjon og
byrãkrati

Det betyr at satsingsomrtidene beholder rammene, med tillegg for lønns og
* Ressursene direkte fram til brukeren prisstigning.
Kommunestyret sluttet
seg dermed til râdmannens og økonomisjefens
forsiag til prioritering av
barn, unge og eldre, som
er et vedtatt satsinsomrâde, i 1994 budsjettet

illustrasjon av hvilke summer der her er snakk om.
Kommunestyret vedtok ph
mandag, i trAd med rAdmann og økonomisjefs
anbefaling følgende inndekking av dette beløpet.

.Tjenester til disse gruppene er plassert innenfor
det som i den foreslâtte
nye organiseringen betegnes som HumanomrAdet d.v.s. ressursbruk som
dreier seg direkte om
mennesker. Her finner du,
innenfor satsingsomrAdet,bl.a. skole, barnehager, helsesøstertjeneste,
helsestasjon, barne og
ungdomsarbeid,
ungdomsklubber, kultur og
oppvekstmiljø, pieie og
omsorg, hjemmesykepleie, syke og aldershjem,
etc.
Budsjettrammene til tjenesteyting innenfor disse
omràdene blir opprettholdt, med tillegg for
lønns og prisstigning.

Kostnadene til administrasjon reduseres med 1,5
millioner, reduserte renteutgifter 1,5 millioner,
økte avgifter 0,4 millioner, Økt rammetilskudd
1 millon , og økt skatteinngang 1 million.
NAr det gjelder eventuelle
stiilingsreduksjoner, er det
en vedtatt mAisetting i forbindelse med OU-prosessen a ta vare pa' alle
arbeidstakere. PA den bakgrunn er det at innsparingen pA 5,4 millioner mA
baseres pa' andre ting enn
stilling sreduksj oner.
Konsekvensene av fly ordfling med førtidspensj onering ved fylte 64 Ar er det
vanskelig a ha full oversikt over . Det regnes
imidlertid med en inndraging av 5 - 8 stillinger ut
fra normal avgang.

Dekking av underskudd
Kommunen sliter med et
akkumulert underskudd
ph 6,4 millioner. I innevrende Ar vii 1 million av
disse vre dekket inn,
men 5,4 millioner gjenstAr
fortsatt A dekke inn p 94
budsjettet. Beløpet tilsvarer i antall Arsverk 20 stillinger - nevnt som en

Kloakkavgifter
Inndekningen av underskuddet baserer seg ogsA
ph Økte kloakkavgifter 18% i 1994. Man regner
ikke med Økte inntekter
ved tilkoblingsavgifter lii

kloakkstamledningen pa'
Gran, da dette vil kreve
nye, kostbare investeringer i et mer fingrenet system.
Kommunestyret ba likevel
i rnandagens mote om forfortgang i vurderinger og
saksframlegg angAende
tilkobling og reguleringsplan i omrAdet Kvern-stuen/Gran.
Saig av kommunal
eiendom
Sett ph bakgrunn av den
dArlige kommunekonomien, har salg av komuneskogen tidligere blitt drøftet. RAdmannen mener at
dette igjen bør settes pa*
dagsorden, da selvsagt i
lys av salgbarhet og prisnivA. Det gjelder ogsA
andre kommunale eiendommer. Ved denne korsveien ble imidletid ikke
dette tatt opp til reell
drøfting og behandling.
Det kan vre nyttig i denne samenheng A nevne, at
kommunens
inntektsgrunniag, skatteinngang
og rammeoverføringer i Ar
er ph 105.2 mill.kroner.
Med 8.035 innbyggere i
Enebakk blir dette 13.000
pr enebakking. Tenk over
hva du fAr i kommunale
tjenester og ytelser for
denne summen!

- A lage en forestilling
solister til forestillingen,
med Prøysen i sentrum er som ogsA vii omfatte store
noe vi har gAtt med planer deler av Enebakks
om lenge, forteller Stig
musikkliv. 7 musikere
Adolfsen,- faktisk fØr
skal hentes fra det lokale
Lloyd Webber-oppsetmusikkmiijø, Enebakk
ningen i fjor. NA har vi
Blandakor med rUndt 45
spunnet videre ph dette,
mediemmer skal delta, og
og underveis kom ideen
fra koret skal det rekrutteom A koble Prøysen opp
res flere solister.
mot Taube, og lage en helaftens forestilling Ut av
Publikum kan glede seg
det.
til en rekke godbiter, for
repertoaret for forestilLars Klevstrand
lingen er meget bredt
Adolf sen
nrnatt , og de fleste
har allerede sikret seg
A nok kjenne igjen netLars Klevstrand og
topp sine favoritter.
Wenche Hallan (Enebakk
Blandakors dirigent) som

*

Stig Adolfsen og Odd Lillejordet - kjente enebakkmusikere og initiativtagere til PrØysen og Taube kabareten

MATJORD
Naturgjodsel og harpet
Leveres tilkjortlhentet til lave priser (god kvalitet).
HESTEGJODSELKOMPOST
Ypperlig til jordforbedring (NLH-analyse)

* * *

Sundby Dalefjerdingen
TIf. 64 92 63 68-64 92 6240 mob. 030/37 114
Barn og ungefir beholde pengene

