
Nr.4—Juni 1994 Informosion for 	[llehahh hommune 

GIAd :..j:fld 	/i'asa 
tra ko 	n, og grafi1.k 

en a kollege. Bilde er sig-
fleet Per Arne ØiestsuJ 

I 
EVOS nytt tlf.nr.: 6492 79 00 (e.kl. 15.00) 

9669 78 23 (døgnvakt) 
	1 

..f. ,,,•. 	. 

WiN  

Na mao bremsene pa' Sprek dobbelt jubilant 
feiret p i'1jar 
Onsdag 11. april 
ardetstor. 	•. 

skole. Med gayer, 
bløtkake, kaffekos 
og sanghyllest fra 
icvr, ble iLarit 
'1hre tel ret I 

bare for 25.irs inn 
sats I 	akksko 
lene, men ogsã i 
.si 5O 

ãrs dag . Vi gratu 
1err 

Varsellampene lyser for kommu-
neøkonomien, og bade ordfører, 
økonomisjef, og ikke minst fyi-
kesmannen roper nã et varsko. 
Om dagens aktivitetsnivi opp-
rettholdes i 95, vii det akkumu-
lerte underskuddet ved utgang-
en av neste ãr were pi 8 miilio-
ner! Derfor ma sparerkniven 

fram, og ordfØrer Einar Hoistad 
bar pekt pa flere aktuelle steder 
a skjare. I tillegg til iverksatte 
tiltak I inneverende ãr, foreslãr 
ban it redusere budsjettrammen 
med 4 millioner i 95. De for-
skjeilige avdelingenes aktiviteter 
blir nit satt under lupen. 

Siste side 

1Glad dag for Per i Gaupeveien 
Torsdag den 19.mai var en glad dag for Per 
Lindberget, og de andre beboerne I Gaupeveien 
gruppebolig I Ytre Enebakk. Endelig kom den 
nye bilen, spesialinnredet for rullestolbrukere! 

Det var en glad trygdesjef Else Marie Borgersen 
som kunne overlate den blotte bilen til Per og 
miljøassistent Eva Eek, som er ansvarlig for 
bilen. Endelig kan Per og de andre beboerne I 
Gaupeveien komme seg rundt uten it vere 
avhengig av miljøbilen, som bare kan kjøres av 
folk med utvidet førerkort. 

Side 10 

Ungdoin i hele Enebakk: Husk rockekonserten pi 
Flateby Samfunnshus i kveld ki. 19.00 

MOT 	
d Soundvard Avenue, Ødeland Nowhereland og Hexagon RASISME 	

Konferansierer: Komigruppa Psycho Halvorsen Brothers! 

(:) 



FRITT FORUM,_  
Under denne vignetten.inviteres du til a komnie med dine synspunktér pa 
store og smii spørsmM i Eiiebakk.• 

Apent brev til Enebakk 
kommunes politikere... 

KOMPOSTEN 

 

Er EU en uforpliktende 
s andkas selek? 

NA er det gitt to Ar, og vi venter 
fortsatt, ikke lenger i spenning, 
men snarere i frustrasjon. Vi 
hentyder med dette til organisa-
sjonsutviklingsprosessen som 
dere igangsatte, og som to Ar 
etter fortsatt er uten resultater. 
Etter hvert som prosessen har 
pAgAtt, har flere og flere av oss 
ansatte fØlt oss modne for en 
forandring, og dermed ogsA sett 
med forventning ph en ornstil-
ling. En omstilling som var 
ment A skulle resultere i bespa-
relser, Økt effektivitet, bedre 
service tilpublikum, og bedre 
arbetdsforhold for mange 
ansatte. Det eneste "resultat" vi 
kan se hittil er en avsatt rAd-
mann, og snart en til... 
Men til hØsten skal vi jo fA en 
ny, sA rAd(manns)lØse blir vi 
ikke, for vi har vel rAd  til det-
te? 

Ikke A forgiemme, - et par tidli-
gere ledere har takket for sel-
skapet, og noen er midlertidig 
omplassert, men det er kanskje 
iksâ1 	-til iOgs t 
tilbake ph plass igjen, som 
leder(e) altsA Men dette er 
forløpig vAr nuge intuisjon. 
Det er kansije ordtaket "en vet 
hva en haro.s.v." sorn har wert 
tilbakevendende for dere i en 
situasjon dere ikke helt har 
taldet, selv ikke med hjelp av 
ekstemkonsulent pAfØrt høy 
prislapp. 
Ja,ja,- i!nytt  er da innfØrt i 
kommunens regi,- nemlig 
iiiforrnasjonsavisen 
KOMPOSTEN , med et opp-
lag stort nok til A. dekke hele 
bygda. 
Vi stiller oss spØrsmAlet om det 
er nktig at redaksjonen kun 
bestAr av rêpresentanter fra en 
av kommunens avdelinger, 
nemlig kultur? 
De to seneste utgaver av 
Komposten barer etter vAr 
mening preg av et lite objektivt 
syn ph det som er omskrevet. 
Avisen virker mer som en kul-
turavis fremfor et informasjon-
sorgan for hele Enebakk kom- 

mune. 
Et lite tips; - redaksjonskomite-
en i Komposten burde utvides 
med flere av kommunens ansat-
te, slik at politikere, ansatte og 
innbyggere i Enebakk yule fA 
tilgang til en bredere informa-
sjon med adskillig flere aspek-
ter i seg. 

PA Herredshuset i Kirkebygda 
har de fleste sikkert registrert at 
det er blitt pAbygget en sAkalt 
3.etasje. Ikke noen ordentlig 
etasje vel og merke, men et 
rAbygg som vissstnok ikke skal 
vrei bruk! 
Er det blitt slik politisk tenk-
fling i Enebakk at bare fasaden 
er tiltalende, er det ikke sA nøye 
med innholdet? I tilfelle dette 
er riktig fAr vi vre glade for at 
det foreløpig er bygninger det 
er snakk om, og ikke mennes-
ker! 

Vi vet at det koster penger A 
innrede en etasje til kontorer, 
men skal dette unniates ph 
bekostning av alle de pengene 
som er butt bevilget ph den hit-
til resultatløse og frustrerende 
OU-prosessen? 
Er det slik at de ansatte ph den-
ne mAten skal fA betale reg-
ninga? 

Hvorfor ble forresten ikke 
besparelser slik som husleieut- 
Cr gifter nevnt i Kompostens 
seneste utgave? 
"Prosjektet 3.etasje" er faktisk 
langt ph vei selvfinansierende i 
tillegg til at "prosjektet" loser 
flere problemer ved 
Herredshuset, slik sorn tilgjeng-
elighet og bedre service for 
publikum. 
Vi har hele tiden siden OU-pro-
sessen startet vrt forespeilet 
en servicebutikk i 
Herredshusets nAvrende resp-
sjon. Dette ville vrt helt i trAd 
med kommunens slagord "Tenk 
tnvsel, tenk Enebakk" og mAl-
settingen om bedre service for 
publikum. 

Skal vitro seneste nummer av 
Komposten, er det eneste kon-
krete som utbygginga av 
Herredshuset foreløpig har 
aviet, at kulturkontoret fir bli 
ph sin (KOM)post, uten at det 
nevnes med et ord trangbodd-
heten for store deler av 
Henedshusets ansatte, ei heller 
framtiden for servicebutikken 
etter arbeidsgruppas flertalls-
innstilling. 
I tillegg stiller vi spørsmAl ved 
hva slags kritikk ordfører og 
rAdmann har mAttet tAle, og fra 
hvem, slik det omtales i 
Kompostens siste utgave? 

Vi spør videre; skal fortsatt 
noen fA kverulanter strvkes 
oppetter ryggen ved hjelp av 
"gode" koplinger til det politis-
ke miljØ? 

De fleste av oss som jobber i 
Enebakk kommune gjør sA godt 
vi kan bAde for politiskere, 
medarbeidere og publikum, og 
vi forvtr at dere QgsA. gjør 4 
godt dere kan. 

I Administrasjonsutvalgets 
mote og formannskapsmøtet 
9.mai, opplevde vi at politikere 
stemte forskjellig fra det ene 
motet til det andre, men 
Kommunestyret har et arbeids-
giveransvar overfor alle ansatte 
i kommunen, og vi ber 
Kommunestyret were sitt 
arbeidsgiveransvar bevisst for 
igjen A skape tillit blant de 
ansatte i Enebakk kommune. 

Ansatte ved Herredshuset, 
Enebakk kommunefore-
ning og KFO. 

Oddbjørn Siljebøl 
leder E.K.F. 

Sofie Solberg, leder 
KFO 

BAderiksavisene og Det Kgl 
Norske Arbeiderparti med Gro 
i spissen overgAr hverandre i A 
ufarliggjøreMaastricht-trakta-
tens vedtak om opprettelse av 
EUs økonomiskeog monetre 
union for tiden. At Bjorn Tore 
Godal gjorde det kiart alt ved 
forhandlingsstart i Luxemburg 
at den norske regjeringen slut-
ter seg til Maastricht-unionen 
uten det minste forbehold snak-
kes det ikke om nA. 

Isteden satses det ph at folk 
ikke følger med, eller at folk 
ikke har hukommelse. Gro er 
samtidig opphevet til noe nr-
mest dronningstatus med et tro-
verdighetsstempel som overgAr 
enhver dødelig politiker (f.eks 
Halivard Bakke i SME) 

NA blir vi fortalt av Gro & Co at 
"de politiske realiteter tillegges 
større vekt cnn de juridiske for-
muleringer i en traktat". Og at 
Norge bare kan frasi seg delta- 

Det er ikke bestemt at flere 
mennesker skal were uten 
arbeid,at miljøet skal forsure 
tilwerelsen for stadig flere eller 
a tnoen skal leve ph et eksi-
stensminimum. Vi .-kan alle 
foreta et veivaig mot en mer 
rettferdig fordeling av sam-
funnsgodene, et bedre miljø 
rundt oss og gode oppvekstvil-
kAr. 

I disse dager mottar du en fol-
der i postkassa som forteller litt 
om SV. SVs lokalpolitikere 
forsøker etter fattig evne A 
arbeide for bygdas beste. 

Selvsagt vet du at kommunens 
økonomiske situasjon er van-
skelig, den ligger ph grensen av 
sin tAleevne. Derfor er det vik-
tig at det finnes politiske "vakt-
bikkjer" som ikke ødelegger for 
service-tiltak rettet inn mot 
bygdas innbyggere,forskjellige 
barn-og ungdomstiltak og ulike 
helsetilbud. 
Et Ar fØr kommunevalget vil 
SV arbeide mot 

- nedleggelse av 
ungdomsklubber 

- redusering av 
skolebudsjettet 

- utbygging av Herredshuset 

gelse i fase 3 i den Maastricht-
unionen man aksepterer uten 
forbehold ved forhandlingsbor-

-det ! Men da kan man jo spØrre 
seg hvorfor det var sA viktig for 
Danmark og Storbritannia A ta 
sine forbehold om bLa. felles 
forsvar, valuta og sentralbank. 
Og begAr ikke Norge i sAfall 
traktatbrudd? 

Er ikke det "forpliktende sam-
arbeidet" i EU sA forpliktende-
allikevel ?? I sA fall kan en jo 
spørre seg hvor miljøargumen-
tene, fredsargumentene,syssel-
settningsargumentene osv til 
EU-tilhengerne blir av! 
Og hvorfor skal vii sA fall tap-
pe den norske velferdsstaten for 
17 milliarder (kontigenter + 
tapte skatter/avgifter/toilmv), 
for A bli medlem i EU-sandkas-
sen? 

KjeH Dehli 

-:r- 

- mindre midler til 
funksjonshemmede 

- redusering av 
sosialhjelpsatser 

- styrking av miljøvern - 
arbeidet 

Dc grupper SV arbeider for er 
de med svak Økonomi, barn, 
unge i etableringsfasen, funk-
sjonshemmede og vanskelig-
stilte eldre. 
Hvorfor bygge Ut Herredshuset 
nAr skole/barnehage mA reduse-
re budsjettet med 2 millioner? 
SKAL ENEBAKK WERE 
ENN GODKOMMUNE A BO 
I, DA TRENGER DU SV? 

Ragnar W. Nord 
sekretr/nestleder 
Enebakk SV 

Enebakk - 
en god kommune? 

Hyttenabo vantfram hosfylkesmannen 

Drastisk vedtak for Vannskiklubbens ãktivitet 
Fylkesmannen har gitt Terje 
Sjoberg delvis medhold i Ida-
ger ph kommunens vedtak om 
treningstider for Enebakk 
Vanskiklubb 	PA 	Mjr. 
Kiubben fAr nA sine treningsti-
der ph det nrmeste halvert, 
noe som fAr dratiske konse-
kvenser for klubbens aktivite-
ter. 

Vannskildubben sØker hvert Ar 
dispensasjon fra forskriftene 
om motorosert ferdsel i utmark 
og vassdrag innenfor bestemte 

treningstider. For innewerende 
Ar ble det gitt slik dispensasjon, 
og treningstidene ble fastsatt. 
Kulturstyret gikk imidletid inn 
for A stenge for trening ph søn-
dager. Det har ikke wert kiager 
ph vannskikjØringen  fra andre 
naboer cnn Terje Sjoberg som 
har hytte i nrheten av vannet. 
Han kiaget ogsA ifjor kommu-
nens vedtak om treningstider 
inn for fylkesmannen. 	Da 
kommunens 	kulturutvalg 
behandlet Arets søknad om tre-
ningstider, forelA det fortsatt 

ikke avgjørelse fra fylkesman-
nen. 
Sjoberg anket kommunens ved-
talc om treningstider ogsA i Ar, 
men kommunen opprettholdtd 
sitt vedtak, hvorpA Sjoberg nok 
en 	gang 	kiaget 	til 
Fylkesmannen. NA har han fAtt 
medhold i at treningstidene mA 
reduseres. 

En sA dramatisk reduksjon i 
Vannskiklubbens treningstider 
som fylkesmannen nA har 
pAlagt, kan bety slutten ph en 

aktivitet som engasjerer et stort 
antall barn og unge i Enebakk. 

Fylkesmannen har kritisert 
kommunens saksbehandling, 
og mener at konsekvensene for 
miiljøet og fuglelivet i omrAdet 
ikke er tilstrekkelig utredet. 
Han pApeker at kommunen i 
framtida mA ta miljØmessige 
konsekvenser i betraktning. 

I tillegg til reduskjon i ordinre 
treningstider, og fylkesmannen 
har ogsA trukket tilbake tillatel- 

sen til en 4 ukers treningsleir. 

Terje Sjoberg, som mener seg 
motarbeidet av kommunen i 
denne saken, har nA bebudet at 
han vil saksøke kommunenfor A 
fA dekket sine utlegg i forbin-
delse med saean. 

* 



Ny krafthinje gjennom Enebakk 

OrienteringsmOte om 
alternative traseer 

PwsVMw1Mw0  12 
YTRE ENEBA 

MØTER I JUNI 
SØndag 19.6 ld. 19.00 
Steinar Johansen 

Søndag 26.6 Id. 19.00 Mote 

Tirsdag 28.6 
Formidagstreffets tur til 
Hedemarktoppen. 

PS. Ingen mØter i juli. FØrste 
mote etter ferien blir 
søndag 7. august U. 19.00 w l 
VELKOMMEN IlL BETEL 

Vi er i 
narheten nãr du 

trenger oss 
ENEBAKK 64925910 

Vagliveien 35 
Karl Otto Olsen 

Bjorn Egil Steinset 

92 AR 1994 

T. S. JACOBSENS 
Begravelsesbyráer 

r-  -- - - - - - - - - •1 TRENGER DU VAKSINER TIL 

I 	FERIETUREN, KONTAKT: 

I VAKSINASJONSKONTORET Rk siu • 

I

I

(Ski Helsestasjon, helse-og eldresenteret)Tlf. 64 87 86 66 

Timebestilling fra mandag til og med fredag 9 - 15 
Her fAr du ogsA nødvendige rAd om vaksiner Ut fra 
ditt reisemAl. 

L - - - - - - - - - - - 
ENEBAKK KOMMUNE 

APENT MOTE OM NY KRAFTLINJE 
GJENNOM ENEBAKK 

Hvor skal den nye 50KV kraftlinja gjennom 
Enebakk gâ? 
Du inviteres med dette til orienteringsmøte i 

Herredsstyresaien, onsdag 22.juni kL19.00. 

I 

I 

KOMPOSTEN 

Traseen for den nye 50 
kv kraftlinja gjennom 
Enebakk er ennit ikke 
fastlagt, og 
AEVinviterer ná i sam-
arbeid med kommunen 
til ãpent mote med on-
entering om de sâkalte 
markaalternativene. 
Btde Folio Energiverk 
04 AEV vii vere til stede 
pa mOtet. 

Den nye kraftlinja er nødvendig 
for a forsyne Flatebyornrádet 
med strØm ph en forsvarlig 
mAte. 

Meningen er da, som kjent for 
de fleste, og fore en 50 kv linje 
fra Ytre Enebakk og fram til 
omrAdet ved renseanlegget ph 
Flateby. 

PA et tidlig tidspunkt ble det fra 
kommunens side gitt utrykk for 
at det ikke var aktuelt a fØre 
kraftlinja gjennom marka. 
Derfor ble det i AEV i utgangs-
punktet arbeidet med alternati-
ve traseer Øst for RV 120. Etter 
et mote medgrunneieme i mars 

i Ar kom det en rekke prostester 
til kommunen fra berØrte grun-
neiere, som hevdet at kraftlinja 
nettopp mA legges gjennom 
marka. Dette er ogsA Ønskelig 
Ut fra hensynet til kulturland-
skap og kuiturvern i den tenkte 
traseen langs RV 120. 
Akershus Engergiverk har hen-
vendt seg til fylkesmannes mu-
jøvemavdelingen for A under-
søke muligheten for a fore 
kraftlinja gjennom marka. OgsA 
for Akershus Engergiverk er 
framfØnng gjennom marka 
Ønskelig, fordi linja blir korte-
re, og dermed blir investerings-
kostnadene mindre 

Traseene som er aktuelle ved 
framfønng gjennom marka er: 
BrulFjelllFlateby 
langs en etablert tømmervei.. 
Dette er for AEV et tungt alter-
nativ fordi det vii medføre lang 
behandlingstid. 

Det enldeste,og billigste alter-
nativet for AEV, og som ogsA 
er akseptabelt for kommunen er 
fra Ytre Enebakk, nordover 
gjennom marka forbi Bjerke og 
Kjølstad og fram til Flateby. 
Kabel er allerede fØrt fram 
gjennom grunnen til Mjer 

ungdomsskole, sA her ligger 
det, avhengig av grunneiernes 
aksept,an til en grei og rimelig 
løsning 
ForØvrig er det ogsA dukket 
opp nok et alternativ - nemlig 
framføring av kraftlinje fra 
Fetsund, via kabel under 
øyeren og fram til Flateby. 
Dette er et alternativ som 
naturverninteressene foretrek-
ker, men som vii bli svrt dyrt. 

I skrivende stand er det befa-
ring av de aktuelle traseene 
med 	representanter 	fra 
Naturvernforbundet, 	Folio 
Energiverk, AEV, og fylkes-
mannens miljøvernavdelimng. 
Fra kommunen deltar ordfØ-
rer,bygningssjef, miljøvernrAd-
giver, landbruksavdeling, kom-
muneplanlegger, og kommu-
nens nestleder. 

Foreløpig er det ph det uvisse 
nAr man kan komme i gang 
med det praktiske arbeidet med 
kraftlinja. AEV hAper tidlig ph 
hØsten, men det er noe avheng-
ig av trasevaig, og resultatet av 
nødvendige 	høringer. 
Kommunestyrets uttalelse vii 
matte véie tungt i denne sam-
menhengen. 

ENEBAKK KOMMUNE 

MØTER I HOVEDUTVALG 
17.juni - 27.august 

KOMMUNESTYRET 
Ekstraord.møte: 
Mandag 20.juni kl. 18.30 - Herredsstyresalen 
FORMANNSKAPET: 
Mandag 20.juni (etter kommunestyremøtet) 
HELSE OG SOSIAL 
Tirsdag 28.juni kl. 19-00 - Formannskapssalen 
TEKNIKK!BYGNING 00 PLANARBEID 
Torsdag 30.juni kl

'
.19.00 - Formannskapssalen 

Torsdag 25.august kl. 19.00 - Formannskapssalen 
NATURFORVALTNING 
Onsdag 22.juni kl. 19.00 - Landbrukskontoret 

r 	 -i 
PAPIRINNSAMLING 

YTRE ENEBAKK OG FJELL 
TORSDAG 7. JULI  

TORSDAG 4.AUGUST  
FLATEBY, KIRKEBYGDA 
OG DALEFJERDINGEN 

ONSDAG 6.JULI  
ONSDAG 3.AUGUST  

L 	 I 

Det gAr mot ferie, og mange 
ser fram til spennende turer til 
fjerne himmelstrøk. Da er det 
lurt A beskytte seg mot farlige 
sykdommer. Her er de vikstig-
ste av disse som du bør beskyt-
te seg mot: 

HIV-virus: Dette er utbredt 
over hele verden. Det smitter 
ved samleie, og du bør derfor 
unngA tilfeldig sex, eller, i ver-
ste fall, bruke kondom. 

MALARIA 
smittefaren stor i de fleste tro-
peland. Beskytt deg med k1r 
og myggpreparater. Ta malaria-
piller bAde fØr, under og etter 
reisen. 

HEPAT1TF A 
(smittsom gulsot): 
Smitten finnes i store deler av 
verden, og du kan beskytte deg 
mot den med gaimnaglobulin 
eller hepatitt-vaksine. 

NAr det gjelder difteri, stiv-
krampe og poliovaksine er de 
fleste under 45 Ar basis-vaksi-
nert. Men dersom det er gAll 
mer enn fern Ar siden man fikk 
poliovaksine, bØr man fA en 
pAfylidose. Det samme gjelder 
for difteri og stivkrampe etter 
10 Ar. Disse vaksinene anbefa-
les nA ogsA ph reiser i øst-
Europa. 

SPESIELLE VAKSINER 
Mange land krever gulfeber-
vaksinasjon. Denne vaksinen 
mA tas minst ti dager fØr man 
reiser til smittefarlige omrAder. 
Vaksinen varer i ca 10 Ar. 

Ungdom som reiser til Afrika i 
omrAder syd for Sahara 
(meningokokkbeltet) bør ta 
vaksine mot smittsom hjeme-
hinnebetenfleise. 
Ryggsekkturister som reiser i 
sØr-Øst Asia anbefales vaksine 
mot japansk encefalitt (hjerne-
betennelse). Ryggsekkturister 
som reiser i fattige asiatiske 
land kan ogsA vaksinere seg 
mot tyfoidfeber. 

SkogflAtt-encefalitt er en beten-
nelse i hjemen. Vaksine finnes 

men den er dyr. Ved lengre 
campingferie i Stockholms 
skjrgArd bør vaksine vurderes. 

HUSK 
at 20-30 prosent av turister i 
tropene fAr ødelagt ferien 
p.g.A. akutt diare. Hold deg 
derfor til mat som er stekt eller 
kokt. Drikt kokt vann, eller 
kjøp vann ph flaske, og skrell 
kokte grønnsaker og frukt selv. 

GUDSTJENESTER 

Scndag 19.juni (4.s.e.pinse) 
Enebakk kirke kl. 11.00 
v/ØvstegArd. Nattverd 
Meri kirke kl. 1 1.00 
v/Heigheim. Nattverd 
Søndag 26.juni (5.s.e.pinse) 
Stranden bedehus kl. 11.00 
Enebakk sykehjem kl. 16.00.  
Søndag 3.juli(6.s.e.pinse) 
Mari kirke Id.! 1.00 
Søndag 10.juli (7.s.e.pinse) 
Enebakk kirke kl.l 1.00. 
Nattverd 
Søndag 17.juli (8.s.e.pinse) 
Mar' kirke U. 11.00. Nattverd 
Søndag 24.juli(9.s.e.pinse) 
Enebakk kirke U. 11.00 
Olsokstevne med samvr ph 
Bygdetunet etter gudstjenes-
ten 
Søndag 31.juli (10.s.e.pinse) 
Stranden bedehus kl. 11.00 
Nattverd -. 
Enebakk sykehjemkl.16.00 
Nattverd 
Søndag 7.august( 10. s.e.pinse) 
Mari kirke k1. 11.00 
Sindag 14.aug.(12.s.e.pinse) 
Enebakk kirke kl. 11.00 
Nattverd 
Søndag 21.aug.(13.s.e.piflSe) 
Mari kirke kl. 11 .00 
nattverd 
Stranden bedehus kl. 19.00 

Forbered deg pa' feriefarene 



NESTE 
KOMPOSTEN 

KOMMER 
FREDAG  

26.AUGUST.  

VI ØNSKER ALLE 
vARE LESERE EN 
RIKTIG GOD SOM- 
MER, OG MINNER 
OM AT STOFF TIL 

AUGUST- 
NUMMERET MA 

WERE OSS I HENDE 
INNEN 

17.AUGUST  PARKERING FOR LASTEBILER/ 
TRAILERE PX FLATEBY? 
I forrige utgave av Komposten etteriyste vi lastebiieiere og sjA-
fØrer som er interessert i A leie parkeringspiass pA Flateby. 

Det ser Ut til A vre muligheter for A finne fram til et egnet sted 
for en slik parkeringspiass sentralt pA Flateby. 

Men flere mA melde seg interessert for at vi skal kunne gA vide-
re med A utrede prosjektet. 

TA KONTAKT SNAREST PR TLF.ELLER BREV 
Enebakk NaningsrAd 
v/Halyard Waade 
1912 Enebakk 
Tif, 6492 64 95 

Tenk 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! 

KOMPOSTEN 

Stolte  m 	pa'  Mjxr Finpuss for St.Hansfest 
U6  festival 

; 

En liten pause i arbeidetfdr man unne seg. Fra v. Terje Østvdg, 
Arild Svarthol, BjØrn Robert Fotaas, Kai SØrensen (arbeidsieder 
)og Ragnar Karisen 

Nok en gang bar ei 
mopedgruppe pa Mjr 
ungdomsskole markert 
seg. Det skjedde i 
Østfoldmesterskapet, 
hvor de unge mopedkjø-
rerne fra Mjar ung-
domsskole ble nummer 
1.1 lagkjøring 

Sammenlagt ble Mjr beste 
skole, med flere fine enkeltpre-
stasjoner i tillegg til lagseieren. 
Dermed kunne ogsâ vandrepo-
kalen hentes hjem. 

Enebakk komune, tek-
nisk etat har fàtt 200.000 
kroner til trafiksi-
kringstiltak, nrmere 
bestemt fartsdumper i 
Vâglia i Ytre Enebakk. 
Det er Vegkontoret i Akershus 
som hvert Ar fordeler midier fra 
Aksjon skoleveg til 
Akershuskommuflefle. 
Den oppmerksomme trafikant  

Jinda østvAg kjørte seg fram 
til en 3.plass , og Elm 
Kiavestad til en 5.plass. I gut-
tekiassen kom Marius 
Sherwani pa 5.plass. 

Den fine innsatsen bringer alle 
pA laget videre til Norges- 
mesterskapet. 	i Oslo den 
11.juni. 

Vi kan bare gratuiere og ønske 
de dyktige mopedistene lykke 
til der. 

Det er 2.gang mopedkjørere fra 
Mjmr ungdomsskole markerer 

vii nok allerede ha merket seg 
at mange av fartsdumpene er 
pA piass Det er A/S veidekke 
som har utført jobben for kom-
munens tekniske etat. De er i 
disse dager iferd med A fuilføre 
arbeidet, og da viii alt 36 farts-
dumper vre pA plass. Dermed 
skulle det bli iitt tryggere for 
smA - og store myke trafikanter 
i VAglia. 

Dyktige mopedførere med 
pokal og diplom for flott inn-
sats. Fra v. mopedlarer Viggo 
Karisen, Linda Østvdg, Brede 
Østvdg, Dag Johannessen, Elm 
Klavestad, Stian Trebekk, og 
Marius She rwani 

seg i Østfoidmesterskapet. 
Forrige gang var for 5-6 Ar 
siden. OgsA da ble Mjr beste 
skole, og fikk et napp i vandre-
pokalen. Samme Aret ble en av 
jentene nummer 3 i 
NorgesmesterkaPet 	-' 

Festivalsesongen star for 
døren, og anleggene pa 
Slora, hvor trekkspill-

ruppa Frisk Luft hvert 
ar samler tusener av 
tekkspillentuasiaster til 
festival, trenger en 
ansiktsløftning. 

Tii denne jobben har Gruppa 
vrt sAm heldige A fA hjeølp fra 
folk fra arbeidstreningssenteret 
pA Gjølstad Den overbygde 
scenen skal males og isoleres. 
Vi beskte Slora en soirik for-
mddag, og .kan btt .s .tuIJ 
innsats 	fra 	entusiastiske 
arbeidskarer, som tnvdes stor-
hg med A fA jobbe ute i som-
mervmret. 

Lysernfestivalen avvikies i Ar i 
tidsronimet 29. - 30.)uii., og 
blir tradisjonen tro apnet av 
kuitursjefen fredag kveld, med 
pAføigende dans til iangt Ut i de 
smA timer - til musikk fra for-
skjellige orkestere. 

LØrdag formiddag blir det 
gla'dans for store og smA, med 
hilsningstale v/ordfØreren, og 
pensjomstefle som spesielt invi-
terte gjester. 

Bryllup inngAr ogsA som en del 
av progranunet denne dagen. 
Og om kveiden forsetter dan-
sen, med forskjeillige orkestere 
pA scenen. 

ST.HANS FEST 

Men, lenge for festivalen gjør 
sitt inntog pA festivaipiassen pA 
Slora, blir det St.Hans fest, med 

Arild Svarthol i full sving med 
malerkosten. Her skal det bli 
fint til festivalen, og det er godt 
djobbe ute, mener arild 

dans til det popu1re danseban-
det 'Ole Ivars", ogsA her med 
Frisk Luft som arrangør, i sam-
arbeid med San rte  
i Enebakk, Norsk Folkehjelp, 
avd.Flateby og Enebakk Skole-
musikkorps. 

Ole Ivars er nA inne i sin 29. 
sesong som et av Norges leden-
de danseband. Bandet har kiart 
A oppretthoide sin popularitet i 
aile disse Arene, og er, skal vi 
tro arrangøren, mer popuimre 
enn noensinne. Ole Ivars blir 
av landets glade dansepubli-
kum sett pA som etav de beste 
danseorkestrene som kan opp-
drives. 

200.000 til 
tra fi kksikring 

f. 



Teinink 
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- tenk 
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TILSKUDD TIL FRITIDSTILTAK FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE 

PA kulturbudsjettet er det avsatt kr.40.000 til fritidstiltak for 
funksjonshemmede Lag og organisasjoner som vil iverksette 
tiltak for denne gruppen kan søke pA nndler. 
Skriftlig søknad med beskrivelse av tiltak og kostnadsoverslag 
sendes:. .-.... .- . 	 ...... 
Enebakk kommune, kulturadministrasjonen, 1912 Enebakk 
innen 20.august 1994. 

ENEBAKK KOMMUNE 

Iw 

lu
ENEBAKK KOMMUNE 

BADE VAKT PA BJERMERUD 
For badesesongen 1994 søkes det badevakt m/ansvar 
for kioskdrift pA Bermerud kommunale badeplass. 

Skriftlig henvendelse umiddelbart til: 
Enebakk kommune, kulturadministrasjonen, 1912 Enebakk 

Kultursjefen 

ENEBAKK KOMMUNE 

Tilskudd av tippemidlene 

Fristen for innivering av søknarler om tilskudd til idrett og fri-
luftslivanleggmnnrmiljøanlegg (tippemidlene) er satt til 
20.september 94. Prosjektene det søkes om tilskudd til mA were 
prioritert i Idrettens anleggsplan, og mA were teknisk godkjent. 
NrmiljØanlegg 
Søknad om tilskudd d til nrmiljøanlegg, herunder balløkker, 

skilekomrAder, mindre hopp/alpinbakker, rullebrettbaner, turvei-
er/stier, skiløype/trimløyper, mA sendes kulturkontoret 
innen 20. september 
Søknadsskjema fAes ved kulturkontoret. 

Statstilskudd til lokale kulturbygg 
Fristen for innievering av søknader om statstilskudd til lokale 
kulturbygg er satt til 20.september 94 
Prosjektene det sØkes om tilskudd til mA were inne i midletidig 
kulturbyggplan, og mA were teknisk godkjent. 
Søknadsskjema fAes ved kulturkontoret, som ogsA gir ytterligere 
opplysninger om tilskuddsordningene 

KOMPOSTEN 

 

Flott idrettsdag pa'  Mjxr Nytt fra Musikkskolen: 
ELEVKONSERTENE 

Tirsdag den 10.mai var 
Enebakk ungdomsskole 
og MjLer ungdomnsskole 
samlet til idrettsdag. 
Det er butt en tradisjon 
at de to ungdomsskolene 
samles til et slikt arran-
gement, og i ár var det 
Mjar ungdomsskoles 
tur til a ha idrettsdagen 
hos seg. 

Dagen startet med sag i C-area-
let. Etter samlingen gikk hvert 
klassetrinn til hver sin post. 
Dagen var delt opp sânn at 
hvert trinn i alt var innom tre 
poster; balispill, friidrett og ter-
renglØp. 

Balispill 
Pa ballspill gikk det for seg 
bAde utendørs og innendørs. 
Utendørs ble det spilt fotball og 
innendørs gikk det i basket, 
volleyball 	og 	innebandy. 
Elevene viste gode takter, bAde 

Brukt barneseng 
og lekegrind Ønskes 

kjøpt. 
Henv. Bjørg, 

tlf. 64 92 53 88 

Nasjonalforeningens 
Helselag, Etbakk 

Sommerturen for voksne gAr i 
Ar til 

Gile Gárd pa Toten 
Torsdag 18.august 1994 
Nrmere opplysninger fAes 
.yed pAmelding til: 
Unni Thoresen, Of. 
64924303 
Synñøve Ekeberg. 
tlf.64928021 
Tordis Martinsen, 
Hf. 64926047 

Frist for pâmelding: 
9.august 

Styret 

pA og utenfor idrettsbanen. 

Friidrett 
Friidrettsdelen besto av kule, 
60 meter og lengdehopp, og det 
ble levert en rekke flotte resul-
tater, deriblant nye rekorder. 

Terrenglop 
Her skulle en gruppe pA 4 lØpe 
en terrenglØype pA 2-3 km. 
Prestasjonene i denne grenen 
var ogsA svrt bra, med mange 
fine enkeltresultater. 

Fritid 
Innimellom de forskjellige 
idrettsprestasjonene, sørget ele-
vene for a fA seg lift fritid, og 
noe godt A bite i fra kiosken 
som hadde blitt satt i stand i 
anledning dagen.. 

Stafett 
Til slutt var alle salet til stafet-
tene. 7.klassene sine lag gjorde 
seg kiare iii start, og her gikk til 
lsutt 7.ldassene ved Mjer ung- 

domsskole av med seieren sa 
var det 8.klasse sin tur. En 
beinhard kamp som til slutt 
endte med seier til 8C ved 
Mjr. Etter en beinhard kamp, 
mellom 9.klassene, kunne imil-
dertid Enebakk Ungdomsskole 
hente hjem en seier. 
sa gjensto bare premieutdeling- 
en. 	Pokaler til skolene, og 
medaljer til elevene fØr man 
kunne dra hjem etter en vellyk-
ket aktivitetsdag. 

Musikkskolen hari mange Ar 
fAtt by til A bruke c-arealet pA 
MjrUngdomssko1e til vArkon-
sertene sine. Vi er swert glade 
for den velvilje ungdomsskolen 
viser i forbindelse med vAse 
arrangementer. 
Det er imidlertid spennende 
hvert Ar A se hvilken forfatning 
pianoet er i, om det er stumme 
toner, om pedalen virker, om 
det er skurring i bassen etc. 
Pianoet holder ogsA snart pA A 
falle fra hverandre. Vi regner 
med at det er andre brukere av 
c-arealet og av pianoet som 
Ønsker seg et bedre instrument. 

Musikkskolen har derfor, i for-
stAelse med rektot Oddvar stub-
berud, tart imtiativ til A starte 
en kronerulling til inntekt for 
nyu piano pA Mjr. Vi ønsker 
oss selvfølgelig et konsertin-
strument som hele bygda kan fA 

Musikkskolen har dette Aret 
hatt seks lrere fordelt pA føl-
gende disipliner: Mayer, fløyte,  
gitar og musikkførskole. Fra 
høsten av fAr vi ogsA en sagpe-
dagog som vil undervise en 
gang i uken. 
Vi fAr ogsA en ny kiaverpeda-
gog som i disse dagertar hoved-
fagseksamen i kammermu-
sikk. Det hadde derfor wert 
spennende om vi kunne fA i 
stand samspillgrupper av for- 
skjellig slag. 	Spiller du et 
instrument, og har et ønske om 
A spille sammen med noen , vil 
det nA bli mulig A fA veiledning 
pA musikkskolen. 

Vi Ønsker ogsA voksne velkom-
men til sklen, gjerne med 
undervisning bare hver 14.dag. 
dette tilbudet gAs ogsA til ung-
dommer som etterhvert fAr sA 
stort arbeidspress pA skolen, at 
de ofte tar seg et hvileAr, (som 
blir veldig langt), fra spillingen. 

Dette synes vi er trist, for det Cr 
jo fØrst nAr man har tilegnet seg 
SA mye musikk at man virkelig 
kan begynne A musisere. 
Dessuten mA vel musikken 
were en kjrkomrnen avkob-
ling fra alt det teorertiske sko-
learbeidet. Dersom det er noen 
som Ønsker en "letere" form for 
undervisning, sA har dere nA 
muligheten til A fA lift inspira- 

barnehager , førskoler og førs-
ste klassene i Ytre Enebakk. 
Ca 200 barn var til stede og 
dette publikummet var utrolig 
inspirerende for skuespillerne. 
Vi takker dere alle for frammØ-
tet. Konsertene forøvrig inne-
holdt kiaver, gitar, fløyte og 
samspill. 
Lererne synes elevene gjorde 
en fin innsats, og at det ble to 
hyggelige kvelder. 

glede av i forbindelse med 
diverse konserter som blir 
arrangert her. 

Som første ledd i denne proses-
sen hadde vi utlodning pA kon-
sertene vAse i Ar, og inngang-
spenger pA musikkteateret. Det 
ga et overskudd pA kr. 5.400,-
som er satt inn pa en nyoppret-
tet konto til dette formAlet. 

Jeg vil samtidig benytte anled-
ningen til A utfordre andre som 
ogsA kunne tenke seg A bidra i 
denne prosessen om A ta kon-
takt med undertegnede. 

sjon og nyu stoff A Øve pA. 
Vi ønsker gamle og nye elever 
velkommen til musikkskolen i 
september. 

SØknadsskjema for skolen blir 
sendt ut gjennom postverket i 
uke 24. (Ikke Flateby, dersom 
det er interesserte herfra, kan 
dere kontakte meg privat.) 

Takk for oss fra musikkskolen 
for denne gang. Vi kommeri-
gjen med en biten situasjonsrap-
port om prosjekt "Nytt Piano' i 
et høstnummer av Komposten. 

Hilde Boger Kjus 

Vik Musikkskole i Ytre 
Enebakk har nA avsluttet vArse-
mesteret med to elevkonserter 
pA Mjr ungdomsskole den 27, 
og 28. mai. Intensjonene med 
disse vArkonsertene er at alle 
elever skal fA prove seg, bAde 
liten og stor, nybegynnere som 
viderekomne. det er et oppdra-
gende element A mestre noe 
alene, eller sammen med noen 
pA en scene, og det gir en verdi-
full erfaring senere i livet. 
I Ar hadde vi laget musikkteater 
med de yngste elevene (5-7 Ar), 
og vi viste forestillingen "Den 
forheksede dragen". 
Bide elever, lrer og foreldre 
hadde en fin mAned under innø-
vingen, og vi lrte noe alle 
samen. 
Stykket ble ogsA vist 2.juni for 

Tenk 
trivsel 

-tenkr , 
Enebakk! Prosjekt: Nytt piano pa Mjar 

Neste drs undervisning 

Vi har ogsA sendt brev til andre 
aktuelle brukere av c-arealet 
om a were med pA denne ho-
neru1linen, sA kanskje. viom _____ 
Ar kan fa gleden av A invitere ti! 
en innvielseskonsert pA ung-
domsskolen. 



Tenk 
trivsel 
tenk 
En- ebakk! 

Henv. Enebakk kommune- 
v/Sonja Nordhagen tif. 64 92 6060 

søkes fra 1 .august 94 til flyktningefamilie 
som kommunen skal ta imot. 

ENEBAKK KOMMUNE 

IV 
FAMILIELEILIGHET 

Enebakk 
Motorsykkelklubb 
arrangerte 7.mai krets-
mesterskap i trial for 
Oslo og Akershus. 

LØpet ble veliykket sett fra tn-
alkiubbens side. Banen ble sâ 
godt likt, at etter lØpet har vi 
hatt besøk fra Oslo, Riingen 
og Hobøl. 

Som deltakerlisten viser, sâ 
skulle vi hatt flere aktive fra 
Enebakk. SA dette er en opp-
fordring til 4utter og jenter (fra 
10 hr) om a ta seg en tur til 
Knatterud (Ca 400 meter fra 
avkjøringen til Lyseren). 

Kiubben har leiesykier, sâ i før-
ste omgang behøver en ikke 
tenke egen sykkel. 

Banen er oppe:  
Tirsdager 18.00 - 20.00 
Torsdager: 18.00 - 20.00 
Lørdager: 18.00 - 20.00 

RESULTATER FOR 
ENEBAKKS KJØRERE I KM 

Tom Wiik, nr.5 i sin kiasse 

Mats Jermstad nr.4 i sin klasse 
Sigleif Hiliestad nr. 5 " 
øystein Solberg nr.6 " 

Tenk trivsel -tenk Enebakk! 

KOMPOSTEN 

Aktivitetsdag pa' 	 Enebakk Sparebank: Sykehjemmet Avventer fortsatt behand- 
ling I Konkurransetilsyflet Torsdag 26.mai invi-

terte dagavde1inen 
og arbeidsstua pa 
Sykehjemmet til 
aktivitetsdag. 

Arrangøren hadde iagt Opp et 
fint program, og selv om ikke 
vrgudene akkurat smilte den 
morgenen ble programmet 
gjennomfØrt som bestemt - 
bortsett fra at mesteparten av 
aktivitetene foregikk innendørs. 

Rebusløpet matte imidlertid gâ 
utendørs som pianlagt. 25 del-
tok i løpet, alene eller med 
ledager. Det var iagt inn sju 
poster med bade spørsmAl og 
ferdighetsprøver, hvor pilkast 
og erteposekast inngikk. 

Etter rebusiøpet samlet alie se 
i den koselige dagligstua p 
Sykehjemmet, hvor det var 
Ioddsalg og underhoidning. 

Fysioterapeut Anne Marit 
Ralger hadde tatt med toradern, 

Enebakks Sparebanks kiagesak 
pi tiiknytningsgeby- 
rene (kr.i 1,5mill.) er fremdeles 
til behandling i Konkurranse-
tilsynet. 

Enebakks Sparebank var i 
mote hos Konkurransetilsynet 
den 7.juni. Vi fikk forstâelse a' 
at saken har stor prinsipieli 
betydning og at det ser Ut til at 
den ikke vii kunne avgjØres før 
etter sommerferien. 

KonkurransetilSynet er innfor-
stâtt med at det er i seneste 
laget for oss. 

Enebakk Spirebanks konsesjon 
gAr' Ut den 31.12.94. Dersom 
banken ikke er kommet i drift 
innen den tid. 

Konkurransetiisynet tiirâdde 
oss a søke Finansdepar-temefl-
tet om forlengelse av konse-
sjonsfristen. 

Styret i Enebakk Sparebank vii 
ta standpunkt til dette i mer-
meste fremtid. 

Halyard Waade 

Vellykket mesterskap for 
Enebakk Motorsykkelklubb 

Kâre Kjeldgárd i Mâl etter gjennomfØrt rebusløp, sam-
men med hjelper Hakon Randem 

og dro noen later, sammen med 
- ja, helt riktig, bikkja, som 
"ulte " med , til beboemes store 
muntraSj on. 

Da mat og drikke i form av p01-
ser mllompe, suppe og rund-
stykker var fortrt, ble det pre-
mieutdeiing for rebusiØpet. 
Selvsagt var det premier til alle 

deitagere. Og det var ingen 
hviiken som heist preniie. 
Fra den fredede, ca 1000 fr 
gamle eika utenfor sykehjem-
met, falt det under en storm 
tidligere i fir  en stor grein. 
Denne var det som hadde butt 
skâret i skiver, og pâført delta-
gernes navn. Med en snor i, ble 
det verdens flotteste medaljer. 

Deltagerne var godtfornøyd med kiubbens bane, og etter lØpet har 
kiubben hatt besØk av klubberfra bade Oslo, Rielingen og HobØl. 

LAG OG FORENINGERS 
MØTEKALENDER 

Flateby Hundeklubb: 
13. - 16.juli: Brukshundsamliflg, Sølenstua 
Enebakk Pensjonistforefliflg 
6.juli: Kjenn din bygd 
Emaus, Kirkebygden: 
Onsdag 22.juni kl.19.30: MØte, Harald 
Midtsian 
Søndag 26.juni kL19.30 : MØte, Harald 
Midtsian 
Enebakk Bondekvinnelag  
27.juni: MØte pa Bygdetunet - RØmmegrøt. 
Enebakk Historielag: 
LØrdag 18.juni Tur til Norsk Folkemuseum 
Omvisning v/sjefskonservatOr Liv Hilde Boe 
27. - 28. august: Bygdetundager. Detaijert 
program kommer senere. 

GOD SOMMER 

OLSOKFEIRING 
PA BYGDETUNET 

Søndag den 24.juli blir 
det Olsokfeiring pa 
Bygdetunet. 
Omvisning v/Ole Weng. 
Det blir servering av 
rØmmegrøt. 
Kaffe. 

Arr. Enebakk menighet 

ALLE IIJERTELIG 
VELKOMMEN 



Bli kjent 
med bygda 
Na har du sjansen til a 
bli bedre kjent med 
Enebakk! 
Neringsràdet inviterer 
til to interessante rund-
turer i løpet av juli. som 
tidligere 	omtalt 	i 
Komposten, har kom-
munen ná fâtt en strate-
gisk meringsplan med 
det ambisiøse ma'! a 
skaffe 25 nye arbeids-
1asser i Aret fram mot 

ar 2000. 
Innsatsen skal settes inn 
pA forskjellige fronter, 
og det er nedsatt fire 
arbeidsgrupper som tar 
for seg hvert sitt omrA-
de. En gruppe har som 
oppgave A arbeide med 
bevisstgjøring bAde eks-
ternt og internt. Det er 
denne gruppa som nA 
inviterer til 'Bli kjent 
turer for bygdas innbyg-
gere som et ledd i den 
interne bevisstgjøring-
en. 

1) ENEBAKK KOMMUNE 

BLI KJENT I ENEBAKK 
Som et ledd i gjennomføringen av tiltak i 
Strategisk Nringsplan, inviterer 
NringsrAdet, til "Bli kjent dager" i Enebakk. 

Det arrangeres buss turer med guide 16.7 og 30.7. 
Turen 16.7 er for de som vii bli bedre kjent med Ytre Enebakk. 
Turen den 30.7 er for de som vil ha mer kunnskap om Flateby. 

Program 16.juli - Ytre Enebakk:  
(Turen varer i ca 4 timer, med pMølgende grilliest pa Slora.) 
Start fra Flateby kI. 11.00 via Hammeren og 
Dalefjerdingen med pâstigning underveis. 
Første stopp blir Kvemstua- Durud 
Videre gr turen til RausjØ og den gamle skolen, saga og tØm-
merrenner. Omviser fra Historielaget 
Neste stopp er industriomradet pa Gran - Vi ser pa det gamle 
hvilestedet pA vei til Oslo, og bedriftene Thorvaidsen, 
Otterbech, Arskog og Bryggeriet. 
Derfra gAr turen tilbake gjennom RAken via Vik og Vestby. 
Historikk underveis. Etter en runde i VAgiia, stopper vi ved 
Tangenelva for en iiten rusletur. 
Neste stopp blir Man kirke, for turen gAs videre med gArdsbe-
søk pa Ungersness. Vi skal ogsA en tur oppom feriehjemmene 
Spigerverket og Nosa, for vi ender pAA pA Slora ca kLl6.00. Her 
blir det grilling og Musikk v/Frisk Luft. 

Avslutning ca kl.18.00 
Program 30.juli - Flateby 
(Turen varer i ca 4 timer med pAfølgende grillfest pA Slora) 

Start fra Ytre Enebakk kl.11.00 - med pAstigning 
underveis. 
Første stopp blir den nedlagte cellulosefabrikken/sagbruket i 
Fiatebydalen. Videre gAs turen til Industrifeitet - og bedriften 
Synnøve Finden. Fra Fiatebydaien barer det videre opp til 
ødegArdene. 
Vi kjØrer via boligfeltet og inn til sportshytta Streifinn. 

Turen omfatter ogsA onentering om Collett-familien og 
Fiatebygodset. 
PA vei tilbake til Kirkebygden kjører vi nedom Skøyen  og 
øyeren, og derfra videre innom Bygdetunet, for turen gAs til 
Slora og avsiuttende grilifest ki. 16.Oo i tide til A overvre 
Lysemfestivalens store begivenhet, nemlig bryliup. 

Avslutning ca kl.18.00  
Pris pr tur: Kr.50 for voksne - Kr 10 for barn. 
Prisen inkluderer grillmat og kaffe. 
PAme!ding til Enebakk kommune 
vfKari Elisabeth Morbech, tif. 64 92 60 60 

KOMPOSTEN 

 

Gratis innIevering av 
plantevernmiddelrester 
Landbruksdeparternentet 	har 
avsatt 5,5 millioner kroner til 
gjennoniføring av en landsom-
fattende innsaMlingsaksjon for 
plantevernmiddelrester 	fra 
landbruket . Beregninger Ut fra 
spØrreundersøkelser gjennom-
ført av STIL, viser at det er ca 
5 tonn med plantevernmiddel-
rester i Oslo og Akershus. 
Innsaiingsaksjonen for plante-
vemmidier gjelder i perioden 
1.mai til 31.oktober 1994. 
Innievering i denne perioden er 
gratis. 

I Enebakk vii JØlstad 
Gjenbruksstasjon I Kirke-
bygda ta imot piantevernmid-
deirester I perioden 1.juni lii 
31.august 1994 gratis. 

Ligningskontoret 
fFolkeregisteret 

MINNER OM AT 
EKSPEDISJONSTI- 

DEN ER 
FRA KL.08.30 - 14.30 

(SOMMERTID) 

Ligningssjefen 

Apningstider pa Jølstad er 
følgende: 
tirsdag k1.12.00 - 19.00 
torsdag Id. 08.30 - 15.00 

Piantevemmidler bør leveres 
dersom: 

- de ikke ienger er godkjente 
i Norge 

- STILILG-nummer er eldre 
enn 10r 

- hoidbarhetsdatoen er utgatt 
- du ikke lenger har kulturer 
der middelet brukes. 

Plantevernmiddeirestene skal 
heist leveres i originalembal-
lasjen slik at spesialavfails-
innsamleme vet hva den 
inneholder. Annen emballa- 

sje ma vre solid, tett og tale 
transport og merkes tydelig 
med innholdet. Ikke bland uli-
ke midler. 

Innievering av plantevemmid-
deirester er ditt bidrag til bedre 
helse og miljØ. 
Landbrukskontoret vii samtidig 
opplyse om at det arbeides med 

fà til innsaling av iandbruks-
piast i Enebakk i âr. Plasten 
ma sorteres i to grupper. 
Materiaigjenvinning (rundball-
sekker, embalasjesekker, inner-
sekk i storsekk, over/under-
plast, plasthetterIkrympepiast, 
solfangerpiast, boblepiast) og 
energigjenvinng 	(nedbrutt 
folie/sprø folie, ensiienngsfo-
lie, rundbailefoiie, teno spin, 
klebe/strekkfolie) 

Hu smorlaget 
alternativ for 

HEI JENTER! 

Vi i Ytre Enebakk Husmorlag 
har tenkt A drive litt egenrekla-
me og fortelle Iitt om hva vi 
gjØr og hvem vi er til for. 
Vi sysler med mye mer enn 
barnepark og barnehager. NH 
er først og fremst en yrkesorga-
nisasjon for alle med omsorgs-
oppgaver i hjem og familie 
enten det er pA heitid,deltid 
elier overtid. 

NH er partipolitisk nøytral og 
arbeider bi.a. for: 

- d spre kunnskap og 
opplysninger blant kvinner 

- were hjemmenes 
talerØr overfor inyndighetene 

- a Øke representasjonen 
av kvinner i offentlig utvalg 
og instanser 

- a tryggefamiliens 
Økonoiniske stilling 

- a verne orn natur og livsmiljØ 

Ved at vi engasjerer oss i det 
som skjer i bygda kan vi vre-
med pa a pAvirke utfallet i en 
del saker som vedrører alle som 
bor og lever her. Et eksempel 
pA sak vi gjeme engasjereross i 
er den nye høyspent kabelen 
som skal ga igjennom bygda 
vAr. Mangen av dere has kan-
skje ikke hørt om den en gang 
og siden el. magnetisk stralin 
kan vre direkte heisefarlig sa 
angAr det oss alle at traseen blir 
liggende helt opptil der folk 
ferdes, nemiig ved gangveien 
der barna vAse gar til skolen 
hver dag. Husmorlaget engasje-
rer seg nettopp i slike saker 
som dette og blir hørt fordi de 
er en betydelig pressgruppe 
med alle sine engasjerte med-
lemmer. 
En annen ting vi kunne tenke 

ENEBAKK 
LIGNINGSKONTOR 
TLF:6492646 1 

- et godt 
aktive j enter 
oss A ta opp er hvordan vi kvin-
ner vii fA det om Norge blir 
medlem av EU. 

Men for A fa til et iiviig miljø 
pA lagsmøter og tema kvelder 
sA trenger vi medlemmer som 
vet at vi er noe annet enn 
en"plass i parken og korttids-
barnehager". 
Laget trenger engasjerte jenter 
som bare behØver en kanal 
for A fA utrettet ting i lokalmil-
jøet. NH has tiiretteiagt mange- 
kurstilbud 	og 	utarbeidet 
arbeidsmetoder, sA mulighetene 
for A fA til det man brenner for 
er nesten ubegrensede. Det vi 
mangler er folk som vil floe, og 
en trenger ikke vre redd for at 
arbeidsoppgaver skal vokse en 
over hodet, for vi er da jammen 
flere som kan vre med A ta i et 
tak om noe skal dras igang. 

Vi i styret i Ytre Enebakk 
Husmorlag blir veidig glad for-
ideer og respons fra dere med-
iemmer og ser frem til en livlig 
debatt pA neste lagmøte. 

Benytter ogsA anledningen til a 
takke for at sA mange kom pA 
mannekeng oppvisningen og 
seiv om fortjenesten ble mindre 
enn ved et kakeiotteri sá var det 
i hvert fail mye morsommere, 
og vi satser pA at host og vinter-
motene ogsA trenger oppdate-
ring nAr lØvet gulner. 

GOD SOMMER 
VENNLIG HILSEN 
STYRET I YTRE ENEBAKK 
HUSMORLAG 

Forsiag og ideer sendes til vAr 
adr. Y.E. Husmorlag 
Postboks 101, 1914 Ytre 
Enebakk 

ENEBAKK 
KOMMUNEKASSE 
TLF: 64926060 

SKATTEOPPGJØRET 1993 
"FSA" - SKATTEYTERE 

Skattelisten for forskuddspliktige skatteytere som has 
levert"FSA",(forenklet selvangivelse) for Aret 1993 er lagt til 
alminnelig ettersyn pA ligningskontoret i tre uker fra 
22.juni 1994. 
Listen er tilgjengelig i ekspedisjonstiden ; kl.0900- 1430. 

Klage over ligningen mA vane skriftlig og sendt lignings-
kontoret innen 13.juii 1994.Den mA merkes med skatteyters 
fødselsnummer ,og den skal inneholde bestemte pAstander 
og redegjøre for de forhold som pAstanden bygger pA. 
NB !TA VARE PA DE TO LIGNINGSATTESTENE SOM 
FØLGER SKATFE-OPPGJØRET. 

I forbindeise med utleggingen a 1  skattelisten for 1993, 
vil de respekte skatteytere fA tilsendt skatteoppgjØr. - 
For ektefeller hvor kun den ene ektefelien has sendt FSA 
A skatteoppgjør først bli tilsendt pA høsten for beggeektefei- 
ier.Tilgodebeløp utbetales en av de første dagene 
mens restskatt forfaller ikke til betaling for til høsten; 
jfr. utiegg av ordinr ligning i sept.mnd. 

Restskatt under kr 300.- skal ikke betales, tilgodebeiØp over 
kr 20.- sendes over postgiro. 



Tenk 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! 

Ida Scrby HØiland, en av de yngste skilØperne fikk sin velfortjente 
premie av Thomas. 

ENEBAKKLEKENE 

KOMPOSTEN 

Driv minimaraton - resultatliste Sesongavslutning 
pa Streifinn Ca 320 deltok i ârets 

Driv-minimaraton som 
ble avviklet 1.mai. 
Dette er noen farre enn 
tidligere ãr, noe som 
kanskje kan tilskrives 
bade den spesielle dagen 
- og valret - som ikke var 
av det samme somerlige 
slaget som de siste ãrene. 

155 startet uten tidtaking. Av 
disse valgte 2 10 km Iøype, 
mens resten holdt seg til 3,6 
kin. 

162 startet med tidtaking, 118 
av disse valgte 3,6 km løypa, 
44 lop 10 km. 

Og her er resultatene: 
KLASSE K 1 - 3,6 km: 
1 Anette Tryti - 15.52 
2 Lillian Eriksen - 18,16 
3 Kristine MØrk - 18,28 
4 Caroline Høifeldt Aasli- 18,49 
5 Miriam skotland - 19,01 
6 Stine Lindstrom - 19,02 
7 Suzanne Øiaas - 21,27 
8 Nina Marie Borgting - 22,39 
9 Ingunn Hast - 22,48 
10 Mari Thoresen - 26,06 
11 Cecilia Knagenhjelm-27,47 
12 Marianne Trollerud - 29,48 
13 Eline Hast - 30,31 
14 Camilla Eckniann - 30,32 
15 Rebecca heistad - 30,35 
16 Merete Weng - 33,08 
17 Mari Ann Solberg - 33,09 
18 Kristine Weng - 33,10 
19 Veronica BjØrndalen - 37,04 
20 Irene Kvendbø - 38,34 
KLASSE K 2 - 3,6 KM 
1 Katrine Tryti - 14,43 
2 Lisbeth Svarthoel - 18,16 
3 Sissel JØrgensen - 18,59 
4 Renate Hast - 19,04 
5 HegeNøkleby - 19,16 
6 Marit Berg - 19,47 
7 Nadia Jounes - 20,48 
8 Donja Jounes - 20,48 
9 Marianne Bjerkland - 20,55 
10 Renate Holtet - 21,14 
11 Rina Kristin Johansen 22.38 
12 Torill Edvinsen - 22,49 
13 Tuva Hingve - 22,52 
14 Sara Heistad - 22,55 
15 Christofa Thorén 
16 Silje Johansen - 23,10 
17 Merete Jaucis - 23,10 
18 Mai Elise Solberg 24.09 
19 Kjersti Enger - 24,30 
20 Kathrine Magnussen - 28,27 
21 Marte Nordhagen - 29,40 
23 Kristine Ralger - 29,41 
24 Kani Berg - 33,09 
25 Ingunn Helland - 33,11 

KLASSE K 3-3,6 KM 
1 Anja HOnsi - 15,54 
2 Laila Eriksen - 16,55 
3 Ann Marie Knagenhjelm 17,,02 
4 Ingeborg Enger - 18,30 
5 Marit Bognerud - 24,53 
6 Tonje Opedal - 24,54 

KLASSE 1(4-3,6KM  

1 Marit Solberg - 17,48 
2 Anita Bjørndalen - 37,15 

KLASSE K 5-3,6 KM 
1 Ellen Stubberud - 47,47 
2 Karin Gausland - 47,48 

KLASSE K6 - 3,6 KM 
1 Aud HØnsi - 18,36 

KLASSE Ml - 3,6KM 
1 Magnus Brevig - 15,12 
2 Pal Myrer - 16.09 
3 Fredrik Snellingen - 16.59 
4 Andre BjØmdalen - 17,30 
5 Mads Moe 17,37 
6 Rikard Jaucis - 18,04 
7 Erik Hansen BØhler - 18,15 
8 Lars Nordhagen - 18,35 
9 Kristian Kjelg.rd - 18,38 
10 Einik Resaland Wiik- 18,38 
11 Knut Hâkon BjØrnstad - 18,51 
l2 Erik Weng - 18,54 
l3Terje Ruud - 19.00 
14 Kristian Wigen Andersen 19.25 
15 Anders Trollerud - 22.09 
16 fredrik Olsen - 22,41 
17 Brd Vegar Holm 24,44 
18 Ken Andre Stuveseth - 25,34 
19 Hans JØrgen Maridal - 26,03 
20 Lasse Kristiansen - 26,04 
21 Benjamin helstad 30,45 
22 Henrik Kjelgârd 34,45 
23 Edvard Nyløvold - 35,44 
24 Ole Peder Borgting 37,12 

KLASSE M2 - 3,6 KM 
1 Tom Pettersen - 12,55 
2 øystein Kolbenstvedt 14,11 
3 Andreas Vedal - 15,13 
4 Anders kristiansen - 15,28 
5 Per Resaland - 15,36 
6 Martin Kathrud - 15,45 
7 Joar Resaland Wiik - 15,59 
8 Christian Gjertveit - 16,02 
9 Andreas Tryti - 16,03 
10 Glenn Nilsen - 16,05 
11 Morten Kjus - 16,06 
1 2Andreas Wigen Andersen 16,13 
13 Eyvind Magnus Solberg 16,30 
14 Nicklas Laustsen - 16,54 
15 Kent Nilsen - 17,34 
l6Olav Weng - 17,59 
17 TorbjØm Aarhus - 18,07 
18 Christer Skotland - 18,15 
19 Gunnar Hjorth Vestby - 18,26 
20 Tor Morten Jensen - 22,44 
21 Lars Gunnar Bjørnstad - 23,07 
22 Andreas Framnes - 23,o8 
23 Lars øyvind Christiansen 25,34 
24 Rune Berg - 25,39 

KLASSE M3 - 3,6 KM 
1 Martin Seierstad - 11,28 
2 Tonny Abrahamsen 13,43 
3 Truls P.Bjerkestuen - 13,49 
4 Sindre Nilsen 22,38 

KLASSE M4 - 3,6 km 
1 Ole Petter Jacobsen -18,05 
2 Freddy Olsen - 22,41 

KLASSE MS - 3,6 KM 
1 Kolbjørn Nøkleby 13,21 
2 Knut Grøholt - 14,25 
3 Helge Tryti - 15,20 
4 Helge Nilsen - 18,33 
5 Gunnar Hast - 22,48 

KLASSE M6 - 3,6 KM 
1 Oddvar Hønsi - 14,24 
2 Oddvar Stubberud - 48,14 

KLASSE M7 - 3,6KM 
1 Kâre Halvorsen - 18,52 

KLASSE K12 - 10 KM 
1 Signe Kathrine Jacobsen - 50,47 

KLASSE K13- 10 KM 
1 Sissel Berge - 49,10 

KLASSE KiS - 10 KM 
1 May Mikelsen - 45,36 

KLASSE K16- 10 KM 
1 Kari Saltnes - 75,25 

KLASSE M12- 10 KM 
1 Kai Robert Jensen - 39,31 
2 Terje Kolbeinsen - 40,30 
3 Dag Thorstein schou - 40,48 
4 Hâvard Nordli 41,13 
5 Roar Sandem - 42,05 
6 Marius LindstrØm- 45,54 
7 Andreas Hansen - 46,08 
8 Torkjel Hongve - 46,21 
9 Morten Hansen BØhler 47,32 
10 Andre Halset - 50,19 
11 Eivind Eriksen - 51,34 
12 Vegard Sther 60,00 
13 Pal Frøyseth - 60,08 

KLASSE M13- 10 KM 
1 GlØer Gløersen - 33,40 
2 Morten Gregersen - 39,35 
3 Jo Ivar Nordhagen - 41,34 
4 Knut Jo Strømsborg - 42,41 
5 Bengt Erik Laustsen - 43,58 
6 Eldar HØe - 44,34 
7 Øivind Frantzen - 46,00 

KLASSE M14- 10 KM 
1 Viggo B.Hansen - 36,13 
2 Jan Olav AasbØ - 41,59 
3 Hkon Faanes - 44,25 
4 Laimi Jaucis - 44,32 
5 Arvid AasbØ - 44,42 
6Espen Dahl-47,18 
7 Roar Aarhus 48,19 
8 Per Arne Øiestad - 52,37 

KLASSE MiS - 10KM 
1 Per Erik Østli - 37,57 
2 Nils Petter Wiik - 39,04 
3 Bjorn Mikaelsen - 40,41 
4 Dag Hongve - 45,21 
5 Finn Abraahamsen - 46,31 
6 Yngve Jacobsen - 48,50 
7 Bjorn Halvorsen - 48,51 
8 Leif Gjertveit - 49,23 
9 Jon Jorgensen - 50,33 
10 Anne SØnsterud - 54,03 

KLASSE M16 - 10 KM 
1 Trond Eager - 41,22 
2 Tom Holmsen - 48,21  

Skigruppa i ElF ser tilbake ph 
en fin sesong - endelig nok snø. 
Mye han skjedd i vinter. De 
aktive han gjort en flott innsats, 
og de "ikke aktive" han i hØyes-
te grad vrt aktive pa' sine 
omrAder. Vi setter pris ph alle 
som villig gjør en innsats , takk 
skal dere ha. 

Og som seg hør og bør, ble det 
den 14. april holdt avslutning-
med premieutdeling for karu-
sellrenn og klubbmesterskap 

Etter fjorArets arrangement 
vedr. gjenApningen av Enebakk 
stadion gikk ElF Ut med lovnad 
om A gjeninnfØre Enebakk-
lekene. 

Planene er nA klare og lØrdag 
20. august ønsker idrettsfore-
ningen alle velkommen til mye 
lek og moro ph Stadion i 
Kirkebygda. 

Observante lesere vil kanskje 
oppdage at datoen er endret fra 
27. til 20. august. Dette p 
grunn av annet an. pi 
Bygdetunet den 27. 

Alle gruppene i ElF deltar ph 

mae ph Streifinn. Som tidligere 
Arvar det god oppslutning om 
det selv om det ailtid er plass 
til flere Lokalet var ganske sA 
fulit. Brus, kaffe og noe til gikk 
unna. 	 - 

Som en ekstra pAskjønnelse til 
løpeme kom Thomas Alsgaard 
innover for A stA for premieut-
delingen. Det ble satt storpris 
ph av alle. 

Takk for i fir ! 

arrangementet og programmet 
for dagen vil kunne aktivisere 
Wen og enhver. 
Hr kan nevnes: 

- mini og knØtteturnering i 
fotball 

- hAndballkamp 
- turnoppvisning 
- stafett med ulike 

fremkomstmidller 
- turmarsj ph 3 eller 5 km 
- turløp fra Streifinn til 
Stadion over marka. 

- hinderløype 
- hesteridning 
- tautrekking 

TIL SAWS 
Guttesykkel Winther offroad, 
48cmramme, 18 gear 
Pikesykkel: 
Winther 43 cm ramme, 3 gear 

Henv. Smestad, HE 64 92 88 84 



inviterer til Lysernfestivalen 1994 
29. - 30.juli 

Program fredag 29.juli:  
kl.20.00: 	Apning vlkultursjef Per Sandvik 
Fra kl.20.30: Dans til musikk fra friluftsscenen 

med forskjellige orkestre 

Program lørdag 30.juli:  
Fra ki. 12.00: 	Gla-dans og underhoidning for store og smâ. 

Hilsningstale v/ordfører Einar Hoistad 
Pensjonister inviteres spesielt. 

ki. 13.00 - 14.00: Servering av grilimat til pensjonistene 
kl.16.00: 	BRYLLUP 
Fra kl.19.00: 	Olsokdans fra friluftsscenen med forskjellige 

orkestre. 

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

5 - ärs jubileum i 
MUSIKK OG FOLKEFEST 

OLE I\ARS 

InngangsbmettT Kr. I 0O- 

L, grii1rnat, brus in. IV 4.1 vane 

S1IHANSFEST 
fredag 24 6.94 kl.20 00  pa festivaiplassen v/Lyseren 

v1L'S1kKLN  BESORGLS AV DLT POPULARE DANSEBANDET 

WAN 	 P 

Medarrangorer, Samtetsforenlngene I Enebakk 
Norsk Foikehjelp avd Flateby 

e 	kk soIemtsik crps 

KOMPOSTEN 

Til alle som trenger 
barfiehageplass 
Smábarnforeldrenes barnehage. Enebakk BA, er en 
offentlig godkjent foreldreeid barnehage med plasser 
til Ca. 45 barn i alderen 0-7 ãr, fordelt pa tre avdeling-
er. Barnehagen blir bygget ved Lotterudfeltet i 
Kirkebygda, og skal âpne 30.august 1994. 
Alle som søker og far plass, ma betale en andel pa kr. 
2000,-pr. barn. Denne andelen blir betalt tilbake n.r 
barnet slutter i barnehagen, og et nytt barn overtar 
plassen. 
Foreidrebetalingen : kr. 2.500,- 12 mndThr for barn 
over 3 Ar, og kr. 2.900,- 12 mndh!ir for barn under 3 
o at 

Kommunen har i denne saken vert positivt innstilt, 
og har stillet tomt til disposisjon, og garantert for IAn 
i Husbanken , noe som var avgjørende for om vi 
skulle fA bygge eller ikke. 
Barnehagen etableres i samarbeid med Trygge 
Barnehager A/S som allerede har etablert nermere 60 
barnehager over hele landet. 
Det er fortsatt ledige plasser, sA er dere interessert, ta 
kontakt med: 

Tonje Kittilsen tlf: 64 92 70 11 eller 
Grv Westlie tlf. 64 92 64 73. 

for SmAbarnsforeldrenes barnehage 
Enebakk BA 

Tonje Kittilsen 

ENEBAKK KOMMUNE 

LEDIG STILLING SOM BADEVAKT 
VED ENEBAKK FOLKEBAD 

Det er ledig deltidsstilling pa 3 Vu som badevakt ved Enebakk 
foikebad, Enebakk ungdomsskole, med tiltredelse Ca. 1.9.1994. 
Arbeidstiden er fredager fra 18.00 iii 21.00. 

Kurs for badevakter vii bli avholdt. 

Stillingen lønnes etter vanhige kommunaie satser. 

Søknaden sendes Enebakk skolekontor, 1912 Enebakk, 
innenl.7.1994. 
Nrmere opplysninger ved henvendelse til rektor ved Enebakk 
ungdomsskole, tif. 64 92 60 50. 

LI 	 Parml 
ad 

VI MINNER OM AT NESTE NUMMER AV .151, 
1511  19 	KOMPOSTEN KOMMER 27.AUGUST. 	IN MIR 	 IN IM 	INNLEVERINGNMI,: 17.AUGUST. 	1511  

r5l 	 IM 
Is
li

AIs"nnonser og inn

Mi  
IM Mj 	 150  legg som ikke kommer inn innen 
IM 

115, 	rs'ljfristen, blir ikke tatt med i avisen. 	 IM 
151,  

Stoff til avisen ma' i størst mulig grad vre ferdigMi 
' 	bearbeidet, medmindre annet er avtalt pa' for- 

hAnd. 

Vi Ønsker vâre lesere en riktig 	115,  

god sommer! 

C, 
ci 



Endelig kom den nye bilen 

Tenk 
trivsel 

- tenk 
Enebakk! 

KOMPOSTEN 

bilen kjøres av alle over 23 
med vanhig førerkort. Endelig kan Per 

Lindberget i Gaupeveien 
gruppebolig komme seg 
ut p1 tur, uten for mye 
organisering! Den nye 
bilen hans - en flott, fly 
Ford Trransit, spesial-
innredet for rullestol-
brukere star na til dispo-
sisjon for han, og de 
andre beboerne i 
Gaupeveien gruppebo-
hg. 

Det ble opprinnelig sØkt om bit 
for to av beboerne, men det ble 
Per som fikk innvilget søkna-
den, fordi det var bare han som 
fylte Rikstrygdeverkets krav 
for tildeling av bit. 

Og Per var selvsagt med da 
trygdesjef 	Else 	Marie 
Borgersen offisielt overleverte 
doningen. Ikke minst takket 
vre hennes utrettelige arnbeid 
i denne saken, har Per ná fAtt 
sin bit. 

Med Torill Borgen ved rattet 
svingte bilen den 19.mai kiok- 
ka 	14.00 	inn 	ved 
Trygdekontoret, hvor trygde-
sjef og miljøassistent Eva Eek 
var mottagelseskomite. 

Bilen er Pers, men den skal 
komme alle i bokollektivet til-
gode. Na kan de komme ut pa 

tur, selv nâr minibussen de 
ellers har til disposisjon er opp- 
tatt. Dessuten kan den nye 

Glede over ny,praktisk hi!. Fra 
v. 	Try gdesjef Borgersen, Eva 
EEk, sj4fØr Tori!! Borgen. 
sammen med Per Lindberget 

Til nã har beboerne i 
Gaupeveien 	gruppebolig 
benyttet seg av PU- avdehing-
ens minibuss Den er imidletid 
vanskelig tilgjengelig for mile-
stoibrukere, og den blir i tillegg 
veldig mye brukt for a trans-
portere beboerne til og fra 
arbeidstreningssenteret, og til 
faste fritidsaktiviteter. Dess-
uten kreves det utvidet fØrer-
kort for a kjøre den. 
Det er miljøarbeider Eva Eek 
som star ansvarlig for bilen, og 
ordner alt det forretningsmessi-
ge i forbindeise med driften. 
I og med at bilen skal benyttes 
av de andre beboeme pA like 
linje med eieren, er det ordnet 
slik at det er etablert en konto 
for vedlikehold, bensinldrift. 
Her bidrar brukerne med midier 
fra sin grunnstønad. 

Bilen er fuilfinansiert med mid-
ler fra Rikstrygdeverket, og 
prislappen var kr. 339.000. 

Tilsagnet pA bilen ble gitt i 
januar, og noe spøkefullt har 
bilen blant de ansatte gAtt under 
tilnavnet Kommer i neste 
uke'. ForhApnetligvis firmer 
man nA et mer passende navn 
pA den nyttige kjøredoningen 

Oppgjøret Mart 
for skatteytere 
med forenklet 
selvangivelse 
Oppgjøret for skatteytere 
med forenklet selvangivcelse 
er nA klart. 
Antallet skatteytere i denne 
ordningen var totalt 1723 
personer. Samlet skatt for 
disse var kr. 32.222.166, og 
kommunens andel av dette 
beløpet: Ca 11 milhioner. 

937 av disse skatteyterne kan 
glede seg over A fA tilbakebe-
talt skattepenger. De fAr i 
gjennomsnitt tilbakebetalt 
kr. 3.600. Den stØrste tuba-
kebetalingeri enkeltvis er pA 
37.000 kroner. 

For 385 personer blir det 
restskatt A betale. I gjennom-
snitt kr. 3.800. StØrste rest-
skatt enkeltvis er pA ca 
28.000 kroner. 

385 personer av de som 
leverte FSA er helt fritatt ra 
skatt. Det dreier seg om sko-
leungdom og pensjonister 
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"Fra matbord til Matjord" 

Milodagj 	pa' Haugstein 

Her er vii deflotte T-skjortene vdre 

Landbruket I Enebakk ønsker veikommen til 

"Apen Gârd"  

sondag 14. august kI. 12.00 - 17.00 
hos Ellen og Jens Jacobsen p 

Nordre Brevig gárd. 

Her blir det rik aniectning til a oppleve mange forskjeiiige 
dyr, det biir høyhopping og hesteskokasting, ridning og 
fugiekassesneknng. 

Det vii ogsâ bli vist ialting, tredreiing, preparering av dyr, 
hagesteli, bunadbrodering og annen hustlid. 

Saig av grilimat, rømmegrøt, is og vat ter. 

Arr.: 	Landbrukslaget, Bondekvinnelaget, 
Bygdeurigdomslagel og ørnøye 4H I Enebakk 

ENEBAKK BONDEKVINNELAG 

inviterer til âpent mote med rømmegrøt 
pa Bygdetunet 27.juni kLl9.00. 
Underhoidning. Ta med noe spise og 

drikke av. Hvis fint ver, ta med campingstol. 
ALLE VELKOMMEN! 

Styret 

ENEBAKK KOMMUNE 
ENDRING AV BETALINGSREGULATIV 00 
VEDTEKTER FOR KOMMUNALE 
BARNEHAGER 

Enebakk kommunestyre har i mote 30.5.1994 vedtatt endringer i 
Betalingsregulativ og Vedtekter for kommunale barnehager. 

Betalingsregulativet/Vedtekter fas ved henvendelse til 
skolekontoret 

Renate Elisabeth Rudberg og Trude Lise Amundsen syntes det var interessant ti hØre om hvordan 
komposteringen fun gerer 

NESTE 
KOMPOSTEN 

KOMMER 
FREDAG 

26.AUGUST 
INNLEVERING 
17.AUGUST 

GOD 
SOMMER! 

Tenk trivsel tenk Enebakk! 

KOMPOSTEN 

 

Torsdag den 2.6.1994 
gikk vi til Haugsten grd. 
Der var NRK0g filmet. 
Det var bare var kiasse fra 
Stranden skole som var 
der. Der snakket vi om 
kompost. Johan Ellingsen 
fortalte oss om kretsløpet. 
Han fortalte oss ogsâ om 
hva vi skulle kaste oghva 
vi ikke skulle kaste i de 
grønne søppeldunkene. 
Det var alt fra plast til ste-
kepanner. Johan bar pluk-
ket Ut tennisballer og ste-
kepariner. Vi sà pa en 

gassbeholder som mâlte 
hvor mye karbondioksyd 
det var i jordhaugen. 

Den haugen vi màlte var 
kiar til bruk. I en annen 
haug som var fersk mâlte 
vi temperaturen, den var 
30 grader, men egentlig sá 
skulle det vere 50 - 60 
grader. Vi matte fly fram-
og tilbake som en saue-
flokk. 
Lorents fra NRK var tul-
lete han hadde en mini tv 
som var koblet til et 

kamera. Han hadde en blâ 
hette over hodet sà, ikke 
lyset skulle trenge inn. 

Vi fikk ogsâ sâ karse i 
foliebokser, vi skulle se 
hvor mange av frøene 
som begynte og spire. 

Vi fikk en T-skjorte hver 
som det stod "FRA MAT-
BORD TILMATJORD". 

4. KL. PA  STANDEN 
SKOLE 



TJA Hekseflid og Hobby 
Sagstuvcien 10 
1914 Ytre Enebakk 

BUA er et husflidsutsalg, hvor 
rundt 40 enebakkinger leverer sine 
produkter. Vi har gayer og bruks-
ting I alle priskiasser. 
NB! Liker du nyslynget 
(tynn) honning, bestill 
hos oss ná. 

VELKOMMEN! 

TORSDAG 
10-18 

FREDAG 
10-17 

LØRDAG 
10-14 

ENEBAKK ELDRESENTER 
er Iukket i fellesferien, 
f.o.m. onsdag 13.juli, t.o.m. onsdag 31.juli. 
ønsdag 3.august samles vi igjen og legger pla- 
ner for høsten. 

Vi Ønsker alle vtre brukere og frivillige 
hjelpere 

EN RIKTIG GOD SOMMER 

• ,' ..,' ..,' 

IV
ENEBAKK KOMMUNE 
NY SKOLEBRUKSPLAN 1994 - 2004. 

Oppvekstutvalget har i sak s 94.032, bestemt at skoiebrukspla- 
nen skal legges Ut til offentlig høring. 

Høringsutkastet er iagt Ut for gjennomsyn pa fØlgende 

steder: 
Skolene i Enebakk 
Enebakk skolekontor 
Enebakk formannskapskontor 
Enebakk folkebibliotek 
Postkontorene i Enebakk 
Forøvrig kan høringsutkastet fAs tilsendt ved henvendelse til-

skoiekontoret. 

Høringsfrist er satt til 1.10.1994. 

Enebakk skolekontor 
1912 Enebakk 

Kristi Menighet, Flateby 
STEVNE I SALEM 

Søndag 19.6.  
Mote k1.11.00 og ki. 15.00 

Kristi Menighet fra Oslo deltar. 
Frank Mikkelsen og Helge Nord taler 

VELKOMMEN 

Husflidprodusenter i Enebakk 
inviteres til a stille Ut sine arbeider pa "Apen 

Gãrd" arrangementet søndag 14 august. 
Interesserte kan henvende seg til 

Grethe Dihie pa 
tif. 64 92 40 15 innen 10.juli 

t1 

iI  

Selvplukk av bringeber 	111  

iEnebakk 
I r er det selvplukk av bringeber i hyggelige 	MIR 

PE 

omgivelser pa Holtop i Ekebergdalen. 
51 
53  Sesong fra ca midten av juni til midten av august. 
53 	Avtal for plukking 3 dg i uka, mandag, onsdag 

og fredag. 
Telefonvakt alle dager i sesongen fra 

kL18.00-20.00 - t1f. 64 92 61 40 	11 
Astrid og Arild Holtop 

11 
11, 

ENEBAKK KOMMUNE 

IV 2 HELE FASTE KONTORFULLMEKTIGSTL-

LINGER VED SOSIALKONTORET ER LEDIG 

Det sØkes primrt erfarne kontormedarbeidere med erfaring fra 
sosialkontor. Søkere med annen merkantil bakgrunn vii ogsà 

kunne bli ansatt. 
Tiltredelse snarest i den ene stillingen, tiltredelse fra høsten i 
den andre stillingen. 

AvlØning i lØnnsramme 2, lØnnstrinn 4-9 avhengig av 
ansiennitet. 

Nanmere oppiysmnger om stillingene ved sosialsjef Ingegerd 
Espâs, Enebakk kommune, telefon: 64 92 60 60. 

Søknad med vedlagte vitnemâl og attester sendes Enebakk 
kommune, sosialavdelingen, 1912 Enebakk, innen 1.7.1994 

ENEBAKK 

IV 	FOLKEBIBLIOTEK 
Holder stengt for ferieavvikling i 

tidsrommet 4. -31 .juli. 

VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG 
GOD SOMMER! 

KOMPOSTEN 

Fredag 17.juni markerer Flateby Ungdomsklubb seg med 

ROCK MOT RASISME 
NOWHERELAND 

ØDELAND 
SOUND YARD AVENUE 

HEXAGON 
Spiller pa Flateby Samfunnshus 

Konferansier for kvelden er komikerne: 

HALVORSEN PSYCHO BROTHERS 
Dersom vi fir tid igjen har Klubb 1 àpent til k1.01.00 

Inngang: Medlemmer av kiubbene i Enebakk: 30,- (Husk medlemskort) - ikke medlem kr. 50 

RUSFRITT 

CAMPING VOGN 
Ønskes leid fra 29. - 
31.7.94. (Rimelig) 

Tif. 64 92 50 81 

TIL SAWS 

NOLAN TRIAL-HJELM 
som fly, pluss trialstØv-
ler, str.40, selges. 
Prisantydn.: 
Samlet kr. 1.000 

TIf. 64 92 5134 

LEDIGE PLASSER 
i godkjent, nyopprettet 
familiebarnehage 	pa 
Flateby. 
Starter i august mâned. 
Søknadsfrist 1 .juli 

Søknadsendes: 
Tove Myrhaug 
Bergskaugvn. 19 
1911 Flateby 

Tif. 64 92 9156 
etter k1. 17.00 

HJERTELIG TAKK 
for gayer, blomster og 
hilsener pa min 80-Ars 
dag. 

Signe Svendsen 

ENEBOLIG I REKKE 
I VAGLIA, 

YTRE ENEBAKK 
108 kvm pa 2 plan 

Terasse og uteplass, sentral 
beliggenhet i barnevennlig 

strøk. (blindveg) 
Takst: 480.000 

Bud mottas 
Utleie kr. 2.754,- pr rand. 

Vâg Borettslag 
Visning etter avtale 

TIf. 64 92 55 71 

p 



A lane penger skal vare 
til glede og ikke fil byrde. 

BoliglAn kan du fA mange steder. Men det er left a havne i en situasjon 
hvor lftnet vii koste mer enn du hadde regnet med. Kommer du til oss vii 
du først Ia vite hvor mye du egentlig har räd til a lAne. Deretter tilbyr vi deg 
iAn tilpasset din tilbakebetaiingsevne og sikkerhet, med renter og avdrag 
du kan leve med. Kontakt nrmeste Sparebanken NOR og gjør en avtale 
med en av vftre økonomiske rAdgivere. De kan fortelle deg hva du er best 
tjent med. 

1YsJ7 
LOKALBANKEN I ENEBAKK TLF. 64 92 43 39 

sparebanken 

KOMPOSTEN 

Erling Enger pa plass i 
10 

Kulturformidlingssenteret- 
Endelig er Enger sam-
lingen pi  plass i 
Enebakk. Fra planleg-
ging tilrealitet har pro-
sjektet tatt seks An 

17. mai - 95 *r etter den 
berØmte enebakkunstne-
rens fdse1, ble Enger-
samlingen høytidelig 
Apnet av Enebakks ord-
fører Einar Hoistad, i 
rnerver av slekt, venner 
og representanter fra 
kulturstyre, og formann-
skap. 

Med Apningen av Engersam-
lingen er kunstsamlingene i 
Ku it u r form idling s sent ere t S 

2.etasje komplett, og første del 
av utviklingen av Det Gamie 
Herredshuset til et kulturfor-
midiingssenter er dermed full-
fort. 

Det er med stoithet Enebakk 
kommune, og kulturadministra-
sjonen nA kan onske velkom-
men til Kunstsamlingene. Her 
er 50 arbeider av Erling Enger, 
og et trettitalls skulpturer av 
enebakkunstneren Ragnhild 
•Butenschøn 	nA pA plass.. 
Begge samlingene omfatter 
arbeider som speiler utvikling-
en og bredden i de to enebak-
kingenes kunstnerliv. 

Det var i 1987 at det fØrste 
skritt pA veien mot en perma-
nent Enger-samling i Enebakk 
ble tatt. Davrende ordfører 
Lucie Paus Faick gikk til inn-
kjøp av to Enger bilder. Det 
skjedde etter uformelie sonde-
ringer med varaordfører KAre 
Kjølle. 

Kort tid etter dette innkjøpet, 
forrte Erling Engers sØnn, Per 
Enger ytterligere 10 av sin fars 
arbeider - malerier, akvareller, 
trykk og tegninger til Enebakk 
kommune. Totalt var kommu-
nen nA i besitteise av ca 20 bil-
Øer, og behovet for A samle dis-
e pA et sted, og bygge det 

Videre Ut til en samling ble 
aktualisert. 

Det ble derfor nedsatt en komi-
te som skulle arbeide med 
saken. Denne komiteen besto 
av Hariad Løbak Thoresen, 
Tore Tidemann, Thor RAken, 
Grete Kittilsen og KAre Kjøile. 

Resultatet av deres arbeid var 
et vedtak om A utvikle det 
Gamle Herredshuset til et kul-
turformidlingssenter, med en 
Enger-samling som en sentral 
del av senteret. 

Da Kultursjef Per Sandvik 
ønsket velkommen til Apningen 
av Enger-samlingen 17.mai, 
besto denne av 49 arbeider. 
Per Enger skjenket kort tid fØr 
den planlagte Apningen nye 28 
bilder - malerier, tegninger, 
akvareller og trykk til kommu-
nen. Samlingen bestar nA av 
50 bilder, ettersom kommunen 
i ettertid bar gAtt til innkjøp av 

Fire av kunstnerens -søsken var 
til stede ved dpningen. Fra v. 
SynnØve Oppegaard, lngeborg 
Enger Olsen, Mossen Enger og 
Einar Enger 

et iandskapsmaleri med motiv 
fra Enebakk. 

Samlingen representerer som 
nevnt et bredt utvalg av teknik-
ker, og fra forskjellige perioder 
i kunstnerens liv. Det som nA 
mangier er bilder fra 40-Arene, 
blant annet de humorisktiske 
foikelivs og typetegningene 
som kunstnerens er sA kjent for, 
og som ban er representert med 
I mange store gallerier. 
Utfordringen blir nA for kom-
munen ft skaffe seg bilder 
representative for denne epo-
ken. 

Under Apningen av samlingen, 
fortalte Per Enger, at da ban 
fortalte faren om Enebakk 
kommunes planer om en fast 
Enger-samling, sa ban: 
- Men jeg bar jo ingen bilder 

lenger, sa Erling Enger. 
- De bar tenkt a kjØpe pA det 
Apne marked, fortalte sønnen. 
- Stakkers folk, bar de rAd til 
det da? 

Vel - sa store uttellinger has 
kommunen enda ikke hatt pA 
denne samlingen. De fleste bil-
dene bar kommunen ffttt i gave 
av Engers sØnn Per, 

NA er utfordringen a arbeide 
videre mot en utvidelse av sam-
lingen. Og kulturadministrasjo-
nen ser det som en oppgave a 
sette av midler til anskaffeise 
av nye bilder. 



I SKYGGEBLOMS TENS DAL 
- ei vandring i Ragnhild JØlsensfotspor 

Av Henning Bergersen 

"Men hvordan er det yel med 
skyggeblomsten, der kommer i 
soiskin? Et Øieblikflammer den 
op - kanske antar dens blade 
ogsaa former, der er swertfro-
dige og vilde, og den overstraa-
ler solblomstrerne, fordi den 
ligner dent ikke i noget, og sol-
blomstrerne, de veldyrkede og 
sikre, belaver sig nødtvun gent 
til at gjøre plads for sin nye 
fcelle. Men det behØver  de ikke, 
straks efter falder skyggeblom-
sten sammen og visner. - det er 
tilintetgjørelsen som kommer 
over den, fordi den taaler ikke 
lyset." 

Sola steig og sola sank over de 
vidstrakte jorder og de 
mørke,granldedde Aser. 
Du gikk langs ode stier, bar-
beint og med hodet fuilt av 
underlige tanker og fantasier. 
Du sprang gjennom sommer-
grønne We og det mørke, 
lange hAret flagra i vinden. 
Med den vakre kjolen løfta tel 
knme og den hue boka i yen-
stre hAnd lop du over Aker og 
eng, og dine mørke Øyne strAl-
te. 

Du 	var skyggeblomsten, 
Hildr.! 

Haven 
"Underlig var haven med alt 
den eide. Underligere enn 
hover flest. Sterk til liv. Ailtid 
jevnsides i uwikling med slek-
ten, som dyrket den." 

Idag stAr sola høyt pA himme-
hen. Jeg stir Øverst i den vakre-
ahleèn og ser utover dalen. To 
rekker av høye trr fører ned 
tel x1va og brua. PA den ene 
sida av alleèn strekker jordene-
seg utover - mot skogbrynet et 
godt stØkke unna, og pA den 
andre sida ligger haven - din 
have, Hildr! 
Der lop du omkring som barn, 
du og katten Piltis. Der gikk du 
og fantaserte, og drømte deg 
bort. Der satt du under de bug-
nende epletrter og skreiv i den 
hue, svarte dagboka di. Du 
elska haven og det gikk void-
somt innpA deg da den og 
slektsgArden Ekeberg blei satt 
under admimstrasjon, og du og 
familien din mAtte fløtte tel 
Kristiania. Haven kom tel A stA-
for deg som et symbol pA din 
tapte barndom og skildnnger av 
den skuhle dukke opp i flere av 
dine bøker og fortehlinger. 

"Den gamle have kom i andres 
hander - de hcender havde det 
paa anden vis - plogen furet i 
blomsterjorden - trcerne faldt 
forfode - bugnende afblomster 
de stod." 

Idag stAr sola høyt over haven. 
Den nedre del er gjengrodd og 
forfallen som i tidligere tider. 
Imeilom det hØye, villegrasset 
og de smA bjerketrrne stAr det 
ennA noen fA epletrr.Men dis-
sa epletrrne vii aidri blomstre 
og bra frukt igjen. 
Den Øvre del av haven er desto 
mer frodig og vakker. Her vok-
ser de nydligste blomster og 
grasspienen strekker seg grønn 
og veitrimma opp mot den lyse 

hovedbygningen pA Ekeberg. 
Imeliom busker og blomsterbed 
stir det vakre skulpturer og 
fontener. 
Frodig var din barndoms have. 

Bruket ved a1va 
"Bruket havde skinnende vind-
uer under mange slags tak, 
runde spidse og flate. Og bru-
ket havde tre hØie  piper, hvorav 
det ailtid rØk - røken fra den 
ene pipe  var skidden og dfte-
veisk, fra den anden hvid som 
damp i fra myr, fra den tredje 
blaalig avfosfor og svovl." 

Fra den bugnende haven gAr 
det en kjrrevei nedover mot 

lva tel stedet der fyrstikkfa-
brikken Id. PA platAet under 
den mørke fjellknausen 
stanser jeg opp og ser 
meg omkring. Her là 
den aitsA, Norges 
nest stØrste fyr- 
stikkfabrikk 	- 
med digre vann-
hjul og banken-
de maskiner. 
Her steig røy-
ken fra pipe-
ne,dag som 
nail, og fos-
sen bruste 
mørk og 
dyster. 
Den frste 
fyrstikkfa 
brikken 
Hoim 
JØlsen 
byggde blei 
satt i drift i 
1866 og den 
siste 	blei 
fløtta 	tel 
Bryn tjue A 
rseinere. 
Annen fabrikk-
virksomhet blei 
det drivi i ennA ei 
tid, men sA blei det 
stilie i dalen. Idag 
finnes det ingen spor 
etter fyrstikkfabrikken, 
ingen gamle bus eller 
murer, bare grass og trr, 
og viskende stemmer i vinden 
over telva. 

Skauen, ândene og kjar-
ligheta 
PA den andre sida av sletta, 
innerst i dalen ligger BØrter 
gird. Det digre hovedhuset stAr 
som det har gjort i hundrevisav 
Ar, vakkert og staselig - men 
samtidig skremrnende og dys-
tert - som et spøkelseshus fra ei 
annen tid. Det er som omRikka 
Torsens And hviier over stedet, 
og jeg hadde siett ikke blitt for-
undra om jeg piutselig hørte 
sjølveste Hollases - den onde, 
banke og slA der oppe i smia. 
Jeg stArpA tunet og ser over 
mot Ekeberg, ditt barndoms-
hjem.Den er Børters rake mot-
sewing der den ligger - pA høy-
den, omgitt av vakre biomster 
og høye tner. PA den andre sida 
av gArden, der jordene ender, 
reiser skauen seg - mØrk og 
diger.Der inne bor stihhheta, 
ensomheta og Andene. 
Du gikk ofte inn dit, forbi den 
gamle bygdeborgen og videre-
innover - inn tel den lihle dik-
terhytta ved vannet.Der kunne-
du skrive, tenke og drØmme 

deg langt, langt vekk. 
Der inne bodde ogsA han, Vibe 
Vang - jegeren. Din stØrste og 
evige kjrhighet. 

"Det staar saa underlig for 
meg atjeg ikke kjente ham all-
tid. 
Og jeg synes jeg ma tilbageinn 
i uendelig og fjern urtid, at jeg 
maa drive tanken tilbage med 
kiaps som mot paatrengende 
fugler for at komme tilbage til 
den jeg elsket dengang - for-
lenge, lenge siden - det er hun-
drede oar - eller tusen kanskje-
hva vet jeg?" 

Sydover 

"Hvorfor reiste du do, naar du 
paforhaand visste, at du heng-
er fastere ved det derhjemme 
enn ved alt annet?" 

Begge dine foreldre var dØde 
og mørket hadde iagt seg over-
dalen. NA yule du for ei tid leg-
ge Enebakk og alt det kjente-
bak deg, og dra ut i den store 
verden. Høsten 1906 ha du Ut pA 
den lange reise som skuhie fore 
deg tel Kobenhavn, Firenze og 
tel slutt ende opp i verdensbyen 
Roma. Der nede, langt mot syd, 
i skjønnheten og kunstens 
hovedstad skulle du skrive ditt-
livs roman. Men, phanen 
sprakk. Du fikk lite gjort - hel-
sa svikta og tunge tanker pressa 
pA. Mesteparten av tida tilbrak-
te du pA kafeer sammen med 
venner, og sAnn gikk 
dagene.Snart var det sommer 
og du visste at dalen der hjem-
me piny varblitt grønn og vak-
ker. NA kjente du at du mAtte 
reise, for bare hjemme i 

Enebakk kunne du fA roa og 
gløden tel A skriveigjen. 

Døden - den rode hØst 
"Da jeg kom hjemover nu, og 
je'g efter den lange reise Øynet-
det fØrste blaanende skimt av 
Norge, da syntes det meg, som 
om hele Norge var min fedre-
negaard, jeg reiste til - ikke 
fedreneland alene - min gamle, 
vakrefedrenegaard var det. 
Min fed renegaard, hvor nok 
me get var mørkt og tvert, visste 
jeg, og hvor nok megen mot-
gang ventet. Men ogsd meget, 
der var sunt og godt, og sol 
over mØrke aaser." 

Da du kom hjem fra Italia den 
sommeren hadde du mange 
planer. Det var sA mye du yule 
skrive, sA mange tanker og inn-
trykk som mAtte ned pA papiret. 
Og ifra vinduene pA Sohbakken 
A du over mot Ekeberg og 
haven du elska sA høyt. NA 
skulie du skrive dine beste 
bøker. Den planlagte sjølbio-
grafien "Den rode hØst" gnog i 
sjela og yule ikke gi deg fred, 
men det var mye som mAtte 
skrives for den. Det var den 

gamle 	historia 	om 
Speiljomfruen, og ahle 

eventyra og sagna som 
du hadde gAtt og gjømt 

pA i Arevis. Men dage-
ne gikk, og bladene 
pA trme i dalen 
blei guhe og faht tel 
jorda. Det var en 
vakker host det 
Aret. Du gikk 
lange turer inn- 
over 	fñöt 
Forfoten, som 
SA mange-
ganger for. 
Stihlheta var 
den samme. V,  sy  

n;ne , i 
noe i deg var 
blitt anderle-
des. Du var 
sliten og soy-
dArlig om net-

tene. Du røyka 
tett, drakk mye 

yin og spiste sta-
dig oftere av 

drømmeblomsten. 
Du skreiv om bruket 

den hØsten. Du skreiv 
om far en din, om Jens 

Vaktmann og om Hanna 
Vaimoen. Du skreiv om 

fattigfolka i fabrikk-dalen 
og svovelpredikanta som talte 

om helvete og evig pine. Du 
kahlte den "Brukshistorier" og 
den skulie bli din siste bok. 

PA en kiar og kald vinterdag i 
shutten av januar 1908 la du ned 
pennen for ailer siste gang. 

"han kom gdende mot henne i 
skogen, slank og rak som all-
tid,men han rakte henne ha°n-
den først, for han la armene 
omkringhenne. ( ... ) 
Han sâ først innover mat sko-
gen, otsd snudde han seg mot-
henne igjen. Sd henne i Øynene 
en stund. 
Hildr-hulder so han: vi s/wi 
reise flu. 
Sd var de langt, langt inne i 
skogene, og hun gikk ved siden 
av ham sd lett som en fjcEr. Og 
hun kjente den varme, tØrre luf-
ten fra skogen om sommeren. 
Hun tok ham i hdnden og de 
gikk lenger og lenger inn i sko-
gene. For han var jeger og 
bodde derinne, og hadde alitid 
bodd der." 

Ved minnesteinen 
PA grunn av de høye trrne kan 
man ikke lenger se Ekeberg sA 
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tydelig ifra Solbakken, og bru-
set fra den gamle fossen har-
stilina. Under brua renner Ava 
sakte forbi - og det er stilie i 
dalen. 
Men suset fra de vakre trme i 
alièen kan man ennA hØre, og 
under trrne er det reist en 
minnestein. Et minne over ei 
ung forfatterinne som bodde 
her inne, engang for lenge 
siden. 

"Jeg fant en blomst idag. En 
valmue, den viide sanseberu-
sende kjerlighetsblomst. Men 
den, jeg piukkede indfra haven 
idag og satte i mit hØie, sorte 
blomstergias, den er ikke en 
valmue som saa mange andre: 
rod, hvid, lilla eller med mange 
smaabrusende biader. Den er 
noget i det magentaviolet-sorte, 
en underlig dunkel farve, som 
ikke han males med pensel, og 
som ikke kan siges i ord. Og 
over de store, enkle blade bar 
de lvse stØvdragerne dryssed 
sitt støv- som mat guld paaskin-
nende silke. Og den er millio-
ner, den biev dog hos mig i 
glasset, for i den er der 
"noget" af solen og "noget" af 
underverdenens mØrke, og den 
er deiligere end alt paa jorden. 
Den er som et skin af en kjcer-
lighed, jeg engang havde, og 
som endnu brcender og banker 
mig i brystet, men som skal sju-
les inderst der inde til min død. 
Men "da" vii jeg stige ud af 
verden med min valmue i haan-
den - og den vii fore mig vidt 
udefter solens straaler og dybt 
ned i det mørkeste mØrke." 

DVArskyggeb1omsten, Hildr. 

Kilder: -- 

"Ve's mor" (roman, 1903) 
"Rikka Gan" (roman, 1904) 
"Fernanda Mona" (roman, 
1905) 
"Hollases krØnike" (roman, 
1906) 
"Brukshistorier" 	(noveiler, 
1907) 
"Efteriatte arbeider" (1908) 

AntOnie Tiberg: 
"Ragnhiid Jøisen i liv og dikt-
fling" (biografi, 1909) 

Jens Bjømeboe: 
"Drømmen og hjulet" (roman, 
1964) 

Kari Christensen: 
"PortrettpA mørk treplate" 
(biografi, 1989) 

Alle tither er utgitt pA 
Aschehoug forlag. 
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FAG& SERVICE 
Din lokale rørlegger Elektrorep. Ikke la renskapsførin- 

gen din bit et sjansespiii! 

0918PuI0*tt0T No 
Autorlsert regnskapsforerselskap 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Telefon 6492 63 03 

ENEBAKK 
VANN OG VARME 

v/Ole Anton Gystad 
Durud 

1914 Ytre Enebakk 
- Døgnservice - 

TIf. 64 92 4630 
Mobil 030 04 997 - 03038 565 

ANDRESEN Egil H. Jorgensen 
Flatebysenteret, tlf. 64 92 92 81 

& SØNN[R A/S SALG OG REP. AV ELEKTRISKE 

Vâgliveien 25, Ytre Enebakk 
Tit64 92 43 54 6492 48 92 

Mobil 030 36 127 

HUSHOLDNIN
TV  
GSMASKINER, 

 RADIO - 	- VIDEO 

Parabolantenner - Nokkelfiling 

AWAVI • Marit Efin Sørli ENEBAKK VAKT 
OG SERVICE  

TLF. 64 92 79 00 
Personsøker 09697 823 

Postboks 70, 1912 ENEBAKK 

Vakthold - a!armmottak, 
alarmsentral 

UTSI KTS 
RAMMEVERKSTED 

1911 Flateby 

Alt I innramming 
Rask levering 

TIf. 64 92 86 10 

BYGG-OGT0UI&ERUESTER Naturterapeut 

• IdPer-Erik Ostlie as 	0 
40 

— 

ENEBAKKNATIJRTERAPI • II9I4YTRE ENEBAKK -TLF.649243 40 	0 

....din lokale byggmester 
00 

d/ 	
•fagkunnskap gfr trygghet I'u 

TIf. 6492 70 44 

Fotsoneterapi, aromaierapi, kinesiologi, øreakupunktur, 
kraniosakraiterapi, kosthoidsvelledning, magneffeltferapi. 
Diplom fra inst/tuft for He!hetsmedisin - Med/em av NFS 

Rugvn. 4 B 	1912 Enebakk 

U fo 
GJENSIDIG[ 

Kirkegt. 
Vektertorget 

2000 Lillestrom 

rs i k ri 	g 
1, 

Rorleggerfirma 

ERIK KJELGAARD 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering 

Utleie av lensepumper,vannsuger 
og heytrykksspyling 	Aft 

Vi holder til i Enebakk Mate 	& 1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39 	— 
Mobil: 03032 665 	VL Sp 

Megler'n I Enebakk 
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe 

bade kjoper og selger. 
Bolig-, fritids- og nringseiendommer. 

Ta uforpliktende kontakt. 

TRVTIEIENDOMSMEGLINGAS Ta 

Utfører 
tapetsering 

Robert 
kontakt 

Maler & Tapetserer 

Wessel 
alt innen maling, 

og gulviegging pa telefon 6492 56 07 

)&Wfl55, 	94 Yfm Enebakk 77! 64 92 55 70 personsoker: nr. 96 72 62 42 
Lindell - 1914 Ytre Enebakk Telefon: 63 81 09 11 

Saig, 
Alt innen 

Mobil: 

Ludvigsen 

Postbolks 

service og 
kjøl, frys og 

9- 1912 Enebakk 
942 36 224 - Persons. 

Priv. 6492 64 94 

Kulde 

montasje 
aircondition 

967 22 77 

Enebakk Bildeler 
Pb. 125—l9l4Ytre Enebakk 

BRUKTE OG NYE DELER 
VRAKBILER KJØPES 

Nyeng 

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

ing 

r 
REVEFARET 

Malerarbeid 

1I} 

- 

ERIKSEN 

31, 1914 YTRE 

EIENDOMSSERVICE 

renhold 

3 

ENEBAKK 

Tenk 
trivsel 

-tenk 
Enebàkk 

ALARM FOR 

Komplett FG-godkjent 
' m' alarmanlegg fra 

kr. 4.300,- eks. m oms. e tt 

En FG-godkjent alarm gir 
avslag i forsikringspreinien. 

Montering: 

Strom9h6ty, & &tetlffft a.t 

EL. INSTALLASJON OG FORRETNING 

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

Alt I Elektrisk 

1912 Enebakk 
TIf 64 92 63 00 
Døgnvakt 
TIf 94 23 74 87 

FERIEN .? 

Med alarm tilknyttet EVOS's alarmsentral 
er din eiendoin overvàket til enhver tid. 
Priserfra 125,- kr/mnd. 

Vi utfører ogsâ andre tjenester som: 

* Sporadisk vakt 
* Vanning av blonister 
* Tar inn post 
* Mater katten o. I. 

Vakth old: 

Eivral S. 
EñébakkVakt og Service 

Tlf: 	64 92 79 00 (e. H. 15.00) 
Pers.søker: 96 69 78 23 (dognvakt) 

Vi samarbeider for din sikkerhet! 



Spenningen var til d ta og fØle pa foran den store fei-
ringen 

Nr. 4-Juffi 1994 Intermas DII tor 	Enllakk KummllllP 

Han hilste og gratuierte jubiian-
ten med en sjekk pA 2000 bo-
ner fra kommunen. 

OgsA rAdmannen stiite seg i 
gratuiantenes rekker, og Ellen 
Berg Eliingsen takket for 
maten, og overrakte jubiianten 
to flotte siengtau. 
OgsA biant barnehagebarna var 
det en som Ønsket ordet, og 
takket kort og greit for maten. 

1e3esXeneiAtte skrive seg 
inn i bursdagboka4yor unge-
ne hadde tegnet hver sin flotte 
tegning. 

Etter at den offisielle delen av 
feinngen var over, var det 
Apent hus i.bamehgaen fra 
kiokka 16.00 til kiokka 18.00. 
Og nA inntok foreidre, tanter, 
onider, besteforeidre, søsken og 
andre interesserte arenaen. Det 
var kaffe, brus og masse deilige 
kaker, bakt av barnehageforel-
dre. Skikkelige festkaker var 
det som kom pA bordet - bAde 
marsipankaer, marengskaker, 
sjokoiadekaer o.s.v. Og godt 
smakte det alt sammen. 

En virkelig vellykket jubi-
leumsfest for barnehagen, som 
faktisk var den alier første 
kommunaie barnehagen i 
Enebakk. 

* 

MATJORD 
Naturgjodslet og harpet 

Leveres tilkjørtlhentet til lave priser (god kvalitet). 
HESTEGJØDSELKOMPOST 
Ypperlig til jordforbedting (W.1-1-analyse) 

I 	'II 	ti 	e 4!] * * * 

Av malmen furu, hovlet 09 uhovlet. 
Vi leverer ogsâ annen trelast til engrospris. * * * 

Sundby, Dalefjerdingen 

TIf. 92 63 68-92 62 40 mob. 942/37 114 

V LLMARKSPAN EL 
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Sparekniven mfram igjen. 	 Stilig jubileumsfest i 
Budsjettavvik pa' 4. Mill- Flateby Barnehat:)orcl. 
økonomisjef øystein 
Lauen er bekymret, og 
har igjen hen tçt fram 
sparekniven. Arsaken 
er at kommunen nok en 
gang bruker for mye 
penger, og regnestykket 
viser nit et budsjettavvik 
pit 4 millioner! 

Det er innført foreløpig 
innkjøpsstopp og streng 
stillingsvurdering i kom-
munen.. økonomisjefen 
har ogsà pekt pa en ned-
justering av sosialhjelps-
utgiftene som noe man 
bør vurdere i denne sam-
menhengen. 

Arsaken til at kommunen igjen 
havner pa minussiden i forhoid 
til budsjettet er følgende for-
hold: 
Merutgift pa soailihjelpsposten 
med 1,2 millioner, akkumuiert 
underskudd fra Tomteselskapet 
1,4 millioner, Økning i pen-
sjonspremien til KLP med stØr-
re beløp enn forutsatt ved bud-
sjettering , kr. 650.000, oppgra-
dering av EDB, med egen ser-
ver for sensitiv informasojn 
etter pâlegg fra Datatilsynet, 
ekstemkonsuienter til organisa-
sjonsgjennomgang pa teknisk 
avdeiing, og i forbindelse med 
ansetting av fly rAdmann, 
kr.100.000. Ekstrautgifter som 
følge av Nylende-prosjektet 
kommer ogsâ pa, samt en til-
eggsbevilgning pa 400.000 kro-
ner til skoiesektoren som fØlge 
av kiassedeling pa Mjer ung-
domsskoie. Overskuddet fra 
Folio Engergiverk i innevren-
de ãr vii imidietid vre nok til 
A dekke akkurat den tiiieggsbe-
viigningen. Men bAde ordfører 
og Økonomisjef mener prinsi-
pielt at kiassedelinger ikke 
automatisk mA fØre til tilieggs-
beviigninger til flere 1rerstil-
linger. 

Mens rentenivAet har gitt en 
gevinst pA 200.000 kroner, er 
skatteinngangen i mai bekym-
ringsfuii, og viser et negativt 
avvik pA 1,9 millioner. 
- Dette vanerer imidiertid fra 
mAned til mAned, og jeg tror vi 
kiarer A ta det inn igjen, ikke 
minst fordi vi arbeider bevisst 
og grundig nettopp nAr det gjel- 

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

der skatteinngangen, sier Øko-
nomisj efen. 
Reduksjon I statlige 
overføringer 
Som det ser Ut pr i dag, blir 95 
ogsA et tøfft âr for Enebakk. 
Varsel om reduksjon i de statli-
ge overføringene med tilsam-
men 2 millioner er ytterligere 
grunn til A sette bremsene pA. 
De faste overfØringene biir 
redusert med 0,5 millioner, 
skjønnsmidlene med 1,5 milli-
on. 11996 vii det ogsA bii 0,5 
mill i reduksjon i de faste over-
fØringene. 

PA bakgrunn av de Økonomis-
ke utsiktene som disse tallene 
gjenspeiier, er det viktig at 
den poiitiske og administrative 
struktur er under stadig vurde-
ring i en kontinuerlig prosess, 
mener økonomisjefen 

Ma snu pit hver sten 
-Det er tid til a snu pa hver 
eneste sten nAr det gjelder vAr 
samiede drift - og investering-
er, sier ordfører Einar Hoistad. 
For A hindre at man ender opp 
med et akkumulert underskudd 
pA 8 millioner ved utpngen av 
95, har han foreslAtt a redusere 
budsjettrammene for neste Ar 
med 4 millioner i forhold til 
innevrende Ar. Reduksjonen 
er foreslAtt pa følgende omrA-
der: 

* 2 millioner pit 
undervisning 
Her bør man se nrmere pa 
PVT, PPT, og vikarordningen. 
Kiassedeiing skai ikke automa- 

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

tisk utlØse nye stillinger, mener 
Hoistad. Nar det gjeider PVT, 
sier han at det er en ordning 
som ikke er direkte elevreiatert, 
og føigelig mA kunne vurderes. 
PPT-tjeneste er man paiagt a 
ha, spørsmAlet er imidlertid om 
det kan vre rimeligere a kjøpe 
denne tjenesten. 

*1,4 millioner pit helse, 
sosial og PLO 
Man bør nok en gang se pA 
sosiaihjelpssatsene, som fort-
satt iigger hØyt i Enebakk. 
Seiv med en reduksjon pA 10 
prosent vii vi fortsatt iigge i 
overkant av mange andre kom-
muner, sier ordfØreren.. Han 
mener ogsA en bør vurdere A 
bare ha en sentral heisestasjon i 
Kirkebygden, i stedet for en i 
hver bets som i dag. 

* 0,4 mill pit kultur 
og kirke 

Ungdomsklubbene bør vurde-
res med tanke pA om dette 
behovet kan dekkes opp pA 
annen mate, og til lavere kost-
nad. 

* 0,2 millioner po 
it 

tekniske formal. 
Her bør man blant annet vurde-
re bruk av egne maskiner opp 
mot eventuelt kjØp av tjenester, 
mener ordføreren. 

Nar det gjeider muligheten for 
a Øke inntektssiden nevner han 
f.eks. fly vurdering av eien-
domsskatt i Enebakk. 

Avisen trykkes I: 
Indre Smaalenenes 
Trykkeri 

Utgis 1 gang i 
mitneden. 

1. juni var det duket til 
stor feiring av 20- firs 
jubileum i Fiateby 
Barnehgae. Feiringen 
startet allerede klokka ti 

Pa marsjerte alle bar-
na pyntet i sinstas, med 
flagg og egen jubileums-
fane fra barnehagen og 
ned til senteret. 

Der framførte de sin egen flotte -  
jubileumssang.Og det vanket t 
is til alie fra Tores Mat. 
SA bar turen tiibake til barneha-
gen for A ta imot gjestene til 
jubileumsmiddagen, som besto 
av gryterett med ris og salat. 
Til dessert var det Pin-up di 
alie. 

Og, det var ceiebre gjester som 
kom til festen.OrdfØrer Einar 
Holstad, rAdmann Hans Erik 
Holm, skoiesjef Roar Pausirud, 
barnehageakonsulent Aud øen 
og fysioterapeut Ellen Berg 
Eiiingsen. Gjestene ble fort til 
bords av gaiante borddamer og 
kavalerer, nemlig barnehagens 
førskolebarn som hadde fAtt 
dette xrefulle oppdraget. 
Barnehgaens styrer, Karin 
Søgaard hoidt veikomsttalen. 

Ordføreren hadde pyntet seg 
skikkelig , og viste stolt fram 
sine Mickey Mus sokker til 
ungenes storØyde beundring. 


