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1.mai 
arrangementet i Enebakk er i Ar 
lagt til Ytre Enebakk barneskole 

fra kl.12.00 
Dagens taler: 

Fylkesordfører Ragnar Kristoffersen 
Mer informasjon kommer pa' løpesedler  i 

postkassene. 

S olesatsing til 
0 millioner. 

I ridag den z.mai braker det igjen los i 
Ytre Enebakk. 6 lokale 

Rock Thtó 
for jenteb#gdet TUESDAY GIRLS. 
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.00, og konserten vll 
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konse rcn. og arrarigeaLen ct 
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1 lletter seig 
,Klubbmedle 
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urn 

Hauglia s/cole s/wi bygges ut fil en full 1-7 trinns barneskole 

Politikerne har talt. Nr det gjelder skolenes framti-
dige fysiske forhold, skal det ikke spares. Enebakk 
mener alvor med med sin satsing pa barn og unge. 
3.april vedtok kommunestyret framtidig skolestruk-
tur for Enebakk. Vedtaket inneberer at det blir 
ungdomsskole i hver krets. Prislappen pa vedtaket 
er rundt 20 millioner. Da er 6-âringenes inntok i 
skolen, reduserte transportkostnader, og nye, nØd-
vendige ventilasjonsanlegg ved gamle skoler med i 
regnestykket. 

I 

I 
Side 4 

APEN DAG Pk 
HAUGSTEIN GARD 

Flateby 

tirsdag 
9.mai M. 18.00 
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maalenenes 

Ordførerens 
Nome 
"FRED OG FRIHET" 

Det er 14 dager siden vi var midt i 
pAskehøytiden. Langfredagen mi-
ner oss om tidenes mest kjente 
lidelseshistorie, Jesu lidelse og død. 

Mandag 8.mai skal vi feire 50 Ar siden frigjØringen av vArt land 
fra 5 Ar med tyskokkupasjon. 
Hva har to svrt ulike hendelser, bide i tid og sted, til felles? 

Jesus ble forrAdt av sine egne. Han bie uskyldig dømt til døden. 
Hvorfor? I profeten Jesaia leser vi:"Straffen lA pA ham, for at vi 
skulle ha fred,.." Jesus kom med fred til alle mennesker som vii 
ta imot freden. Han tok pA seg all vAr skyld for at vi skulle vre 
skyidfrie. Jesus gir alle mennesker det samme tilbud om frihet 
fra synd og skyld. Ved sin død for 2000 Ar siden, gay Jesus 
dagens mennesker muligheten til A velge denne friheten. 

Freden i Norge for 50 Ar siden kostet ogsA liv - mange liv. 
Friheten koster. 
De som oppievde gleden over freden i 1945, har senere aidri-
opplevd maken. Mange har sagt at de ikke Ønsker en slik glede-
tilbake. Hvorfor? Den kostet for mye! 

Mange fil& nok av krig etter 5 Ar. Alle som i lengsel med frykt 
og smerte satt hjemme og ventet pA sine kjre. Mange kom 
aidri tilbake. Mange kom tilbake, men blir aldn ferdig med 
oppleveisene fra krigen. I ettertid har vi igjen sett at vi ikke har 
lrt noe av krigens ødeleggelser. Over alt pA vAr kiode kjemper 
mennesker mot hverandre med alle midler. 
Eksempler pA de mest ødeleggende av alle kriger, er den siste-
tids borgerkriger i Afrika, SØr-Amerika og Europa. De flestena-
sjoner lever etter prinsippet "øye for øye og tann for tann". 
Dette er ikke et kristent prinsipp. Jesus sier:"Elsk dine fiender, 
velsign dem som forbanner dere,...". Derfor er all krig i 
utgangspunktet "ukristelig". 

Det var ingen store krigshandlinger i Enebakk i perioden 1940-
45. Likevel mener vi det vii vane riktig A feire freden som ogsA 
nAdde bygda vAr i maidagene 1945. Vi Ønsker A markere frihe-
ten framfor krigshandlingene, framtiden framfor historien. De 
som av forskjellige grunner var pA "feil side"under krigen, har 
ogsA krav pA en framtid i fellesskapet. 
Framtiden avhenger av vAr vilje til A tilgi. 

Vi skal samles til festgudstjeneste i Enebakk kirke søndag 
7.mai som en del av feinngen i kommunen vAr. Det erbudska-
pet om fred og forsoning som er kirkens budskap til alle tider. 

Skoiene i kommunen skal ha arrangementer mandag 8.mai som 
endel av selve jubileumsmarkeriitgen i kommunen. Barna vAre, 
vAr framtid, vii vre garantien for fred i nasjonen vAr om noen-
Ar. Tanker om fred mA en sA i unge Ar - det skaper holdninger i 
voksen alder. 

Einar Hoistad 
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Vigratulerer vdr kjre inann, 
pappa, bestefar sd mye med 70- 

drs tiagen. 

Marit, barn 
og barnebarn 

75 	Norsk Kommuneforbund 
L1920 -1995 

Enebakk kommunale forenings 
medlemmer er invitert til A slut-
te seg til en ny gunstig forsik-
ringordning, nemlig en reise-
forsikring. Alle har fAttifAr til-
sendt informasjon om denne 
hjem i postkassa. 
Vi ber om at de som er interes-
sert gir oss tilbakemelding om 
dette sA snart som mulig. 
Premien vii bli trukket direkte 
av den enkeltes iØnn dersom 

mange nok av vAre medlemmer 
slutter seg til ordningen. 
Dersom du har spørsmAl om 
den nye reiseforsikringen, kan 
du kontakte Vidar Ellingsen, 
tlf. 64928844 eller stile 
Nerland hos Samvirke i Ski, tif. 
64875759. tilbudet er meget 
gunstig, sA vi hAper pA solid 
oppslutning. 

Styret 

ENEBAKK KOMMUNE 
Møter i hovedutvalg 

28.april - 15.mai 
KOMMUNESTYRET 
Mandag 15.mai Id. 18.30 - Hen-edsstyresaien 
SKOLE7BARNEHAGE 
Tirsdag 2.mai Id. 19.00 - Herredsstyresalen 
NATURFORVALTNING 
Torsdag 4.mai - Landbrukskontoret 
TEKN.IBYGN.IPLANARB. 
Torsdag 11 .mai Id. 19.00 - Formannskapssalen 
HELSE/SOSIAL 
Tirsdag 2. mai Id. 19.00 - Formannskapssalen 
KULTUR 
Torsdag 4.mai U. 19.00 - Gamle herredsstyresal 

'I"igratuferer 

Ten 
trivsel 
tenk 
Enebakk! 

Willy Birkelund, 
som fyller 75 .r 

den 24.4. 
Fra barn, svigerbarn, 

barnebarn og oldebarn 

NB! NB! 
Neste nummer av 

komposten kommer 

mandag 15.mai  
Innlev. 5 .mai 

r 

KOMPOSTEN 

GUDSTJENESTER 

Sønd.30.aprii (2.s.e.p.  
Enebakk kirke kl.l 1: 
Visitasgudstjeneste v/biskop 
Fougner. kirkekaffe 
1.mai kl.1l:  
Enebakk kirke v/øvstegArd 
Sønd.7.mai  
Enebakk kirke U.!!: 
Festgudstjeneste i anledn. 
fredsjubileet vfHeigheim 
Enebakk Syke- og 
Aldershjem kl.16.00 
v/øvstegArd. 
Son. 1 4.mai (4.s.e.p.1 
Enebakk kirke U. 11. 
Familiegudstjeneste. Samtale 
med Arets konfirmanter. 
Kirkekaffe 
Mari kirke kl.11.00 
Familiegudstjeneste. Samtale 
med Arets konfirmanter. 
Kirkekaffe 

pNSEMEMoftrTv BETEL VTht Er4EMP 
Sønd.30.april 
kl.10.00: Søndagsskole 
kl.18.00 MØte 
Tirsdag 2.mai 
kI. 1 1.00Formmddagstreff, 
Pionerrnusikken fra Filadeifia 
i Oslo 
kl.19.00 BØnn 

Weekend med 
Jon Magnar Pedersen 
Fred. 5.5. kl;l9.30 
Lørdag 6.5. kl.l9.00 

Søndagsskole 
Tirsdag 9.5. kL19.30 
Menighetsmøte 
Søndag 14.5. 
U. 10.00 Søndagsskole 
ki.16.00 Andakt pA Sykehj. 
ki.18.00 MØte pA Betel 
Søndag 21.5. kI.10.30 
Famiiiesøndagsskole 
og utflukt 

VELKOMMEN TIL BETEL 

TAKK. 

HJERTELIG TAKK 

for blomster og gayer 
som jeg fikk til mm 

60-firs dag 
Gerd Ormholt 

TAKK 
for gayer, blomster og 
hilsener i aniedning mm 

80-Ars dag. 
Wilhelm Killerud 

•1 PAPIRINNS AMLING 
Flateby, Kirkebygda, 

Dátefjerdingen 
ONSDAG 1O.MAI 

Ytre Enebakk, Siggerud og Fjell 
MANDAG 8.MAI 

L 	 I 



Under deilne vignetten in 
punkter pa store og smti si 

eres du til a ko 
rsmãl i Enebakk 

mme med dine syn 

KOMPOSTEN 

Omorganiseringy Enebakk kommune 

itu rsjefen 
har ordet 

Vi jubilerer 
og triumferer 

Viser til ovennevnte innlegg fra 
Kjell Dehli der ban spør om 
formannskapet signaliserte mis-
tillit til pleie og omsorgsleder, 
eller om hun ble skviset fra sin 
stilling? 
Jeg ma i sâ fall spørre Dehli 

hva som da skjedde i den poli-
tiske behandlingen som skulle 
were mistillit eller skvising. 
Hverken formannskap eller 
kommunestyre har tatt stilling 
til forslaget som ble framlagt 
fra administrasjonen. Dette ble 
kort og godt utsatt. Hvis det 
utsette saker blir oppfattet som 
mistillit fra administrasjonens 
side, og denne oppfatningen 
ogsA istemmes fra folkevalgte 
som Kjell Dehli, sA har vi ikke 

Vi star foran et kommunevalg, 
og enten man har sagt ja til en 
fly periode eller ikke, kan det 
were nyttig A trekke litt lrdom 
av det man .har v med p  de 
siste4 iTh 
noen spørsmftl til utviklingen 
framover. Jeg skal i denne 
omgangen begrense meg til 
organisenngen av kommunens 
tjenesteproduksjon, samt kom-
niunestyrets arbeidsgiverfunk-
sjon. 

PA bAde politisk og administra-
tiv side har vi hatt en kontinu-
erlig prosess i disse 4 Arene 
som belt Mart har wert slitsom 
og frustrerende for mange av 
de kommunalt ansatte. Men 
sanitidig bar vi fAtt rusket opp i 
en del tilvandte forestillinger 
om hvordan kommunen skal 
fungere. En sterkere bevissthet 
og fokusering pA 'l.linjetilbu-
det' (de som bar direktekontakt 
med kommunens "kunder") har 
vrt en viktig side av det hele. 

Men hvor langt skal politikerne 
gA i A detaljstyre en kommune 
uten at det bidrar til ansvarspul-
verisering og undergraving av 
den administrative ledelse (rAd-
mannen og ledelsen forøvng)? 
Skal politikerne kunne stille 
krav til kommunens ledere, mA 
disse lederne fA muligheten til a 
organisere sine staber, slik at de 
kan produsere de tjenester poli-
tikerne og publikum etterspør. 
Hvis ikke, vil politikerne aldri 
kunne stille lederne til ansvar 
pA et senere tidspunkt, fordi 
omkvedet da blir at "det var 
politikerne selv som bar rotet 
det til" slik at respektive avde-
Iinssjefer ikke fikk mulighet 
til a gjØre det som var forventet 
av han/henne. 

Jeg tror at skal vi fh et ryddige-
re styre og drift av Enebakk 
kommune, mA politikerne i 
noen grad tØrre a gi adminis-
trasjonen den tillit og myndig-
bet de ber om for a organisere 
tjenesteproduksjonen. 	men 
sanitidig ma politikerne heller 

lenger folkestyre. 
Hvis 	de folkevalgte 
organer kun skal strø 
sand pa et administra-
tivt framlegg, da er fol-
kestyret tapt. 
Jeg forstâr ikke belt Dehlis 
engasjement i denne saken. Jeg 
trodde faktisk at Dehli var enig 
i hovedlinjene om at det er vik-
tig at de begrensede midler vi 
har til disposisjon virkelig gar 
til tjenestetilbudet, slik at de 
reelt sett kommer de trengende 
til gode. 
Nâr sã Dehli viser til at under-
tegnede ikke har tilkjennegitt 
en hoidning i det partssammen- 

opp for a fA en type leder vi 
ønsket. og som vi kunne stille 
sterke krav til. I enkelte leirer 
borer jeg nA bekiagelser over 
en "for sterk og maktglad rAd-
mann' Kanskje politikerne 
som var med pA a ansette rAd-
mannen ogsA burde dra seg litt 
opp etter hArene for a tørre a gi 
radmannen bedre muligheter til 
A organisere tjenesteproduksjo-
nen? Jeg er sikker pA at rad-
mannen gjeme star til ansvar 
for politikerne dersom de gir 
ban muligheten til a gjØre job-
ben sin. 

Som 'ny" i Enebakk-politikken 
med bare en periode bak meg, 
har det til tider vrt interessant 
A observere hvordan den store 
flora av fagorganisasjoner fun-
gerer. Organisasjonene i kom-
munen fungerer normalt meget 
ryddig og det bar wert en for-
nøyelse som medlem av kom-
munens forhandlingsutvalg a 
delta i de Arvisse forhandlinger 
med organisasjonene. 

Noe som jeg stiller meg et 

satte utv alg 
e
(ADU), sá fram-

kommer dette  Ut fra det som er 
ovenfor nevnt. Saken Ia heller 
ikke an til realitetsbehandling 
Ut fra de mange grunner som 
framkom i saken. Noen av de 
er nevnt foran. 
Ellers takker jeg for Dehlis 
bekym.ring. Selv er jeg redd 
for at dette er noe Dehli Ønsker, 
mer enn det er realiteter. 

Til orientering mener jeg fort-
satt at det var et riktig vedtak 
som formannskap og kommu-
nestyre fattet i denne saken. 

Kjell øvergiird 

spørsmAl om er imidletid hvor 
stor del av kommunestyrets 
medlemmer som er seg bevisst 
atdeformehogpraktiskerA 

Det at man plutselig blir 
arbeidsgiver-representant' ved 

A bli valgt inn som kommune-
styrerepresentant tror jeg fort-
satt det er en del i kommune-
styret som vegrer seg for A god-
ta. Det at man plutselig havner 
pA "den andre siden av bordet" 
fører til at man kanskje av og 
til bør vurdere enkelte organi-
sasjonsutspill med litt andre 
øyne cnn enkelte bar wert 
vandt til. Her tror jeg det har 
sviktet en del, bAde i partienes 
og kommunens politikeroppl-
nngsrunder, og Ks - 
Kommunenes Sentralforbund 
tar sikte pA A bedre sitt kurstil-
bud pA dette punktet. 

Kjell Dehli 

Wren kjem ei mainatt, ror sin bat mot stranda. 
Snart gar katefriaren att, kom og gje meg handa. 

Herman Aune kunne fA sagt det, han. Enkeit og wrlig - 
pA kanten til det banale, men akk sA menneskelig. 

Apropos det menneskelige. Det er vAren, og ingen hvil-
ken som heist vAr heller. Vi skal jo jubilere for freden vi 
fikk for 50 Ar siden. Vi skal jubilere, det er 17.mai snart, 
og ikke minst, det er 1000 Ars jubileum for innfØringen 
av kristendommen i Norge. 
Dette er viktige historiske minnesmerker for en ørliten 
nasjon, som stadig ser Ut til A bii mindre og mindre etter-
hvert som verden kommer nrmere og nrmere. Hva jeg 
mener med det? Jo, vi nordmenn er verdensmestere i 
menneskelighet pA avstand. Gjennom diverse innsam-
lingsaksjoner, post og bankgiro i det stille er vi flinke, 
men eflers er det TrA meg ikke for nr-mentaliteten" 
som rAr. 

Det synes som om vi som ennA en stund sitter i det frede-
iige hjØrnet av verden bruker vesentlig tid til A bygge 
opp vAr intoleranse overfor mennesker fra andre kulturer. 
Dette kommer til utrykk gjennom en ganske ufauelig 

-1 11 	1 4 1 1 

1 njo lansens an. angAr. 
Et av verdens rikeste land. Norge, viser seg i realiteten A 

av de nest innvandrerfiendilige i Europa. Det 
er en rar blomst a ha i knapphullet nàr Ni mA skal bejae 
vAre 50 Ar som et fritt og fredfylt folk. Fritt fra nazis-
mens voldsteorier og menneskefiendtlighet, voldelighet 
vesentlig begrunnet i rase og kultur-hierarkiske svadateo-
ncr. A, unnskyid, var jeg for krass? TrAdte jeg noen litt 
for nr? 
Beklager! Bekiager at jeg ogsA ser at voldeligheten, 
aggresjonen og intoleransen vokser i befolkningen. At 
deler av vAr ellers sA flone ungdom begynner i stadig 
stØrre grad a gi dette uttrykk, er kanskje ikke sA rart. de 
fleste av dem er høyst  oppegAende, og kan derfor regis-
trere/reflektere over hvilken verden vi egentlig bar stelt i 
stand. Sett fra en ungdoms side mA verden og lille 
Norges plass i den synes absurd. Av alle ting sA kan vi 
ikke kiage pA var ungdoms adferd - sett i forhoid til hva 
antatt voksne mennesker steller i stand av voldeiighet. 

Det er kanskje noe i den gamle klisje om at "Freden mA 
vinnes hver dag". Fred med hvem? Vi kanjo begynne 
med det som er mest selvfølgelig - oss selv. 
I de dager vi nA gAr inn i med uhemmet jubel, sA husk. at 
det kriges nesten over alt pAjdrden. VAr frihet er beting-
et, og mA brutes til A bekjempe intoleranse, og til A øke 
menneskets respekt for ulike kuiturer.. friheten vi har mA 
brukes til A verne om de verdier som de som bekjempet 
nazismen og dens vesen sto for. Det vil were en real 
jubileumsfest verdig. 

Jubileet bør sette lys pA orn-det som ble vunnet, d.v.s. 
fred, frihet, toleranse, medmenneskelighet egentlig er 
aktuelle verdier for dagens nordmenn. Dette sett opp mot 
en økende grad av egoisme, intoleranse og nyc utvekster 
av en gammel, grumsete ideologi. 

Vi hAper pA lysere tider! 

ikke were redde for A ta hardt i 
dersom det senere viser seg a 
were deler av administrasjonen 
som ikke fungerer. Da vi 
nclt  vr nivaieide ild- 

Bor politikere detal styre drif- 
ten av Enebakk kommune 

ENEBAKK BLINDESAKSFORENING 
Hvem har lyst og anledning til A fore denne forening-

en videre? Den har nA ligget og hvilt i ca 8 Ar, og det 

er kanskje noen som har lyst til A hjelpe den i gang 

igjen. Det er penger i kassabehoidningen til A Apne 

med et eller annet. Jeg var siste kasserer, og her sit-

ter jeg med bØker, kasse o.l. 

PA grunn av min sykdom Ønsker jeg ikke A beholde 

dette lenger. Er noen villige til A overta dette for 

meg? 

Hvis ikke, sender jeg alt til forbundet. 

Unni Nilsen, Ekebergdalen, tif. 64926440 



Ten 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! / 
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skolehverdag I Enebakk - skolehverdag I Enebakk - skolehverdag i Enebakk - skole- 

Fremtidsrettet skolestruktur 
Framtidig skolestruktur 
har vrt behandlet tre 
ganger i utvalg for skole 
og barnehage og to 
ganger i formannskapet 
for det endelige vedtak 
i kommunestyret 3.april. 
Vedtaket ble fattet med 
20 mot 12 stemmer. 
Mindretallet gikk inn 
for a videreføre dagens 
skolestruktur til en kost-
nad pa 16 millioner 

Bakgrunnen for at skolestruk-
turen igjen ble satt pa dagsor-
den var Stortingets vedtak om 
6-.ringers inntog i skolen i 
1997. Here av enebakkskolene 
er allerede sprengt, og behovet 
for tilleggsarealer meldte seg. 

- Vi er pa mange mater uheldi-
ge nâr det gjelder arealer i ene-
bakkskolene, sier skolesjef 
Hans Erik Holm.- Andre steder 
har man de siste arene fátt fn-
gitt skolelokaler, slik at det 
ikke er noen plassproblemer 
nâr 6-âringene kommer. Her er 
det mer problematisk 
Visseligen har elevtallet sunket, 
men kiassetallet er det samme. 
Noe av arealene som er fngitt 
er gâtt med til nødvendige 
1rerarbeidsp1asser. 

I tillegg til plassbehovet meldte 
det seg ogsa behov for tekniske 
utbedringer ved flere av skole-
ne. 

Tiden var med andre ord 
moden for en skikkelig gjen-
nomdrøfting av hele skole-
strukturen 

En referansegruppe sammensatt 
av skolefaglige og politiske 
representanter startet varen 
1994 arbeidet med planer for 
framtidig skolestruktur, og la i 
juni samme &r fram sitt første 
utkast, som ble sendt ut pa 
høring 	med høringsfrist 
1 .oktober. 

Mange alternativer 
Planen skisserte fire altemati-
ver med forskjellig prislapp - 
fra 16. - 31 millioner. 
Altemativene ble det redegjort 
for i septembernummeret av 
Komposten i fjor. 
Underveis i behandlingen av 
denne saken har det ogsâ vert 

regnet pa et altemativ med en 
ungdomsskole 	for 	hele 
Enebakk 	lokalisert 
Kirkebygden. I tillegg til en 
eventuell innsparing, yule en 
slik løsning ogsâ muligens kun-
ne virke samlende pa bygda, 
mente ordfører Hoistad. 
Forsiag om en slik løsning ble 
imidletid ikke fremmet for 
kommunestyret. 
Den pedagogiske vurderingen 
har hele tiden vrt at det alter-
nativ som politikerne nA har 
vedtatt, er det beste. 

Ikke avsatt penger 
Gar utviklingen som forutsatt 
toger seks.ringene inn i skolen 
fra 1997. Da ma skolebygning-
ene stâ Mare til a ta imot dem. 
Det haster derfor med a kom-
me igang. 

Men er det penger i budsjettet 
til den vedtatte utbyggingen? 
- Nei, bekrefter skolesjef Hans 
Erik Holm. - Ikke i innevren-
de ãrs budsjett, og helter ikke i 
økonomiplanen - i alle fall ikke 
pa nødvendig nivã. 

Selve planleggingen skal vi 
imidlertid komme i gang med 
raskt . De kostnadene er over-
kommelige. Det blir den ordi-
mere plan og byggekomiteen, 
komplettert med skolefolk som 
tar seg av den biten. 

Usikkerhet 
Usikkerhetsfaktorene nâr det 
gjelder kostnader er blant annet 
hvilke arealnormer og krav til 
fysisk utforming av utemiljø 
som etterhvert kommer for 6-
anngene. Er det skolenes eller 
barnehagenes norm som skal 

En ettermiddag hver uke fore-
gAr det store ting pA scenen pA 
Hauglia. 

Vi er to jenter fra niende Masse 
ved EUS som har smA teater-
grupper med barna. Erfaring 
med teater har vi fatt som med-
lemmer i "Enebakk Dramatiske 
S1skab." 

Vi startet opp i september, og 
til nA har vi hatt fremfØring av 
tre skuespili. 

Det startet med:"Pnnsessen 
som ingen kunne malbinde." I 
tillegg til at det ble vist for bar-
na pA SF0 opptil flereganger, 
ble det ogsA fremfØrt for hØs- 

legges til grunn. 

Skolebruksplanen har lagt sko-
learealnormer til grunn i pris-
beregningene - 56 - 60 kvm pr 
kiasse, men dette er for lite i 
barnehagesammenheng. Fra 
sentralt hold har man sA langt 
vrt tilbakeholdne med a gi 
veiledende normer av pabuds-
messsig karakter. Etter kom-
muneloven skal kommunene 
sta fritt- det er ikke i den for-
stand bindende normer lenger, 
sier skolesjefen. 

tens nye førsteklassinger under 
innskrivingen i november. 

Neste oppsetning var et litt 
mindre kjent eventyr som 
heter:"De bortskjemte prinses-
sene." 

Det som nA er aktuelt er et 
utdrag fra Torbjøm Egners 
bok:"Hakkebakkeskogen", og 
der har vi valgt den delen -som-
heter:"Dobbeltpeprede pepper-
kaker." 

Det er forutsetningen at alle 
som har lyst til A forsøke seg-
som skuespillere skal fA by til 
det i løpet av skoleAret. Dermed 
ser det ut til at enda et skuespill 

Haster i Ytre 
- Enkeltetiltak haster de svert a 
komme i gang med, fremhotder 
skolesjefen. Vedtaket sier klart 
at man skal se utbyggingen i 
samenheng med utbedring av 
ventilasjonsanlegg. 

Pa Ytre Enebakk skole er yen-
tilasjonsanlegget katastrofalt 
dârlig, faktisk slik at forholde-
ne fØrer til sykemeldinger og 
fravr. Her kreves det ekstraor-
dimere tiltak, slik at det er 
naturlig a starte her først. sa 
skulle jeg tro at Hauglia ma føl-
ge like etter. 

"Luksusutgaven" 
forkastet 
Opprinnelig innebar alternati-
vet som flertallet nã har samlet 
seg om en samlet I - 10 skole 
for Kirkebygden krets pa 
Enebakk 	ungdomsskole. 
Denne "Iuksus-utgaven" av det 
valgte altemativet ble imidletid 
droppet, selv om mange sà for-
deler ved en slik løsning , som 
yule frigjøre Kirkebygden sko-
le til andre formal, eksempelvis 
et framtidig kultursenter. 
Men prislappen for Iuksusutga-
yen ble nok for høy - 8 millio-
ner dyrere en Iøsningen man nA 
er Iandet pa. 

- sã spørs det hva fylkesman-
nen sier. Vii han godkienne 
vedtak, undrer Hoim., 	- 
- Ralingen vedtok a utbygge 
skoler i stor stil , men fylkes-
mannen nektet a godkjenne 
lâneopptak. 

Fornuftig vedtak 
- Er skolesjefen fornøyd med 
det vedtaket som er fattet. 

- Absolutt, det er et fomuftig 
vedtak. Og 20 millioner- vet, 
det er 2/3 stridsvogn f.eks. 
Kommunebudsjettet holder til 
et jagerfly. Sinn bare for A se 
prioriteringene u perspektiv, 
sier skolesjefen. 

ma settes opp. Men alle er med 
i forberedelsene hver gang. De 
hjelper til med A male kulisser 
og tilrettelegge kostymer. 

Ungene viser en enorm interes-
se for dette tiltaket, og bide 
smA og store har glede av den-
ne adspredelsen. 

Hanne Søfting og Marit 
M.Klewe. 

Dette er vedtatt om framtidig skolestruktur i Enebakk 
* Enebakk ungdomsskole og Kirkebygden skole sltis sammen til en skole - 

enhet som omfatter 1. - 10. klassetrinn 
Nãverende skolebygninger begge steder benyttes fortsatt, slik at de 
yngste og de eldste aldersklasser kan atskiles fysisk. Meningen er at 1-3 
kiasse forblir pa Kirkebygden skole, mens mellomtrinnet 4- 7 overføres 
til Enebakk ungdomsskole. 

* Pa Flateby skal Hauglia skole bygges ut til vanlig barnetrinnsskole med 
1. - 7.trinn, og Stranden skole blir ungdomsskole (8. - 10.) trinn 

* Ytre Enebakk skole ma bygges ut for a ta imot 6-ãringene, mens Mjr 
ungdomsskole fortsatt har nødvendig kapasitetkapasitet. 

* Planleggingen av utbyggingen startes snarest mulig, slik at skolelokalene 
kan stá Mare nãr de behoves. Kostbare midlertidige løsninger kan dermed 

o unngAs. 

* J planleggingen skal det innarbeides effektive ventilasjonsanlegg. 

* Hovedbyggingen bør om mulig samordnes med andre offentlige og 
halvoffentlige utbyggingsoppgaver, f.eks. idrettshall pa Flateby. 

* Ettersom skolene fungerer som samlingssteder utover vanhig skoletid, bes 
administrasjonen om a foreslâ tiltak til bedret kommunikasjonstilbud 
pa kveldstid innen bygda. 

NYE FOLK I LEDERSTILLINGER 
VED ENEBAKKSKOLENE- SKOLEARET 95/96 

Rektorstillinger: 
Hauglia skole: Randi Gran 

Kirkebygden skole: Cate Frankrig - Vikariat 
Ytre Enebakk skole: Soifrid Berg 

** 

Undervisningsinspektør-stillinger: 
Hauglia skole: Inge BØ 

Stranden skole: Turid Ramberg 

Skuespillere pa' skolefritids- 
ordninge n ved Hauglia skole 
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1-ârs rapport fra neringskoordinator: 

Akti-xit arbeidsAr med fart 
Referat fra àrsmØtet 
den 22.februar 95 i naringsutvik1ingen 

FLATEBY VANNVERK A/L 

I stedet for A sende rundskriv i 
alle postkasser som tidligere, 
bruker vi nA denne meldingen. 

PA Arsmøtete var det kun 4 per-
soner i tillegg til styret som 
representerte 1020 vannabon-
nenter ph Sarnfunnshuset denne 
onsdagskvelden. 
Dette er ikke noe nytt, men det 
normale. Det er synd, for det 
er ph Arsmøtet signaler skal 
komme frem orn driften av 
Vannverket er slik som vann-
brukeme Ønsker. Styret antar 
derfor at alle er tilfreds med 
tingene som de er, nAr vi ikke 
fAr tilbakemelding ph Arsmøte- 
ne. 	Innkalling var selvsagt 
bekjentgjort med annonser i 
aviser, rundskriv i postkassen 
og meldinger ph kabel-TV 

1 Arsmelding opplest og 
vedtatt. 

2 Arsregnskap referert 
og godkjent etter forkia-
ringer og kommentar til 
de enkelte poster 

3 Fastsette avgifter 
Budsjettforslag. 

Styret hadde foreslAtt okning I 
vainavgiften fra kr.8.40 til 
kr,9,10 pr m3, eks.mva. 
For en vanlig husstand økes 
vannavgiften fra kr.1.720,- til 
kr. 1.858,- pr fir eks.mva. 
Anleggsbidrag 	uendret. 
Anleggsbidrag for hytter ved-
tatt samme beløp som for boli-
ger: kr.15.000. 
Styrehonorar uendret: Formann 
kr.5.000 pr Ar. 
Styremedlemmer kr. 100 pr 
mote. 

4 Innkomne forsiag 
Forslag fra styret om tillegg til 
vedtektene. 	Eget hefte kalt 
"Tekniske bestemmelser" (FAs 
tilsendt ph forlangende) 
Opprettelse av valgkomite:  
Styret har hittil fungert som 
valgkomite. Vi synes det var 
ph tide A opprette en slik funk-
sjon, og følgende ble valgt: 
Olav 	Olafsson, 	Kirsten 
Gabrielsen og Johan Ellingsen. 

5 VaIg 
To styremedlemmer var ph vaig 
for to nye fir, saint 2 varamenn 
for 1 Ar. 
Styret etter dette valget: 
Dag M.Fossum og PAl Rust, 
begge 2 Ar, Odd Degrum, 
Henry Fjelstad og Frank 
K.Larsson. Alle 1 Ar igjen. 
Varamenn: Tage Rosenberg og 
Olav Olafsson, gjenvalg for 1 
ar. 

Fast ansatte: 
Unni Bergersen, forretn.fører, 
1/3 stilling 
Terje Hansen, daglig leder, 
oppsynsmann, 1/1 stilling. 
Valg av revisor: 
Inter Revisjon, Lillestrøm A/S 

Kommentar til ãrets 
budsjett- og 
avgiftsforhøyelse: 
Som kjent er det nye krav til 
drikkevannskvalitet. Styret har 
arbeidet med dette det siste 
Aret, og vedtatt A utvide rense-
anlegget med et nytt rensetrinn, 
aktivt kullfilter. Det er gjort 
grundige prover med et filter i 
skala 1:30 og vannanalyse viser 
meget gode resultat som opp-
fyller de nye kravene. 
Det er utarbeidet et forprosjekt. 
Utvidelsen er kalkulert til 
kr.2 mill. Derav lAnebehov kr 
1,5 mill. Styret har søkt om 
kommunegaranti for dette belø-
pet. Inntil finansieringen er i 
orden, fortsetter vi A detaljplan-
legge anlegget. De nye regle-
ne krever at man til enhver tid 
skal kontinuerlig overvAke kva-
liteten ph vannet som sendes ut 
ph nettet. Dette er innkalkulert 
i ovenstAende beløp. 
Her er vi et stvkke ph vei. Vi 
har nemlig lagt ned signalkbe1 
fra P-2 til -3 i forbindelse meid 
legging av ny hovedledning for 
2 Ar siden. I forhold til dagens 
system med alarm over telefon 
ved for lay vannstand i ren-
vannskum, blir det nye anleg-
get komplisert. 
OvenstAende er et forsøk ph a 
forkiare at det er nødvendig A 
øke vannavgiften. Den skal 
dekke merkostnad med det nye 
lAnet. 

NAr dette skrives har vi tatt i 
bruk ny inntaksledning fra 
Gjeddevann og inn til P3. 
Dermed har vi fAtt en mye sik-
rere vannforsyning. Hele strek-
ningen fra inntaket, til P3 og 
videre gjennom Morttjern til P2 
ph Bergskaug, er fornyet med 
moderne PEH-ledning i løpet 
av de siste 12 fir. 

Det gjØres oppmerksom pa at 
det er et generelt vanningsfor-
bud med slange og spreder, 
inntil annen beskjed blir gitt i 
eget skriv til abonnentene i 
løpet av vAren. 

MED ØNSKE OM 
GOD SOMMER 

For styret i 
Flateby Vannverk B/A 

Pal Rust 

Enebakk NringsrAd er et 
samarbeidsorgan mellom 
nrings1ivet og kommunen. 
NeringsrAdet har følgende 
medlemmer: 

Kjell øvergárd, 
Enebakk kommune, leder 
Knut A. Thorvaidsen, 
EHHI, .nestleder 
Einar Hoistad, 
Enebakk kommune 
Tore Karisen, EHHI 
Johan Fr. Muller, 
Sparebanken NOR 
Bent Slette, Enebakk 
Landbrukslag 
Bjorn Andersen, 
øvrig nringsliv 

For A følge opp Strategisk 
Nringsp1an oppnevnte 
EnebakkNaningsrAd fire 
arbeidsgrupper og ansatte 
meringskoordinator i halv stil-
ling fra 1.4. 1994. 

Nringskoordinator er admi-
nistrativ 9g.jg' 
koordinering av nringsutvik-
ling i Enebakk kommune. 
Han kan bistA nyetab1ere med 
opplysninger om offentlige iii-
skudds- og lAneordninger, yte 
hjelp og veiledning ved utarbei-
delse av enkle markedsanalyser 
og forretningsplaner, og gi 
generelle rAd og veiledning. 

Nringskoordinator har sin 
kontor ph Landbrukskontoret. 
Hans lønn for 1995 utgjØr kr. 
122.400,-. 

For 1995 bidrar følgende til 
finansiering av stillingen: 

Enebakk kommune kr. 150.000 
EHHI 	 kr. 50.000 
Sparebanken NOR kr, 14.500 
Overført fra 1994 kr. 15.000  

Tilsammen 	kr. 229.500  

ARBEIDSGRUPPENE 
Gruppe nr. 1 har arbeidet med 
markedsføring av ledige lokaler 
og nringsarealer. 
Det er opprettet et register og 
sendt ut brosjyrer om det som 
er ledig. 
Det er stadig henvendelser fra 
folk som er interessert i A leie 
lokaler, og flere lokaler som fØr 
var ledigè er nA leid ut. 
Det er ogsA utarbeidet en firma-
oversikt, som etterhvert har 
butt mye etterspurt og er delt ut 
til mange. 

Gruppe nr. 2 har gjennomført 

"bli-kjent-turer" i Enebakk og 
arbeider videre med nye planer 
og opplegg for bevisstgjøring 
om Enebakk. 
Nringskoordinator har frem-
met forsiag om "bli-kjent-
turer"ogsA mellom 
Follokommunene, og det ser ut 
til A vre en del 
interesse for det i de andre 
Follokommunene. 

Gruppe nr. 3 er i ferd med A 
utarbeide en brosjyre som skal-
markedsføre reiselivstilbudene 
i Enebakk. 

Gruppe nr. 2 og nr. 3 planleg-
ger A samarbeide om fellesopp-
legg. 

Gruppe nr. 4 har utarbeidet en 
rapport om veistandarden i 
Enebakk. Rapporten er lagt 
frem til behandling i kommuna-
le organer, og det ser nA ut til at 
kommunen akter A foreta seg-
noe for A fA bedre veistandard i 
Enebakk. 

nator har gruppen ogsA vrt 
engasjert i a oppna fxbedrer 
adkomst til industhomrâdet i 
YtreEnebakk (fjerning av farts-
hump). 

SPESIELLE 
PROSJEKTER 

Golibane i Ytre 
Enebakk 

Det foreligger planer om 
utbygging av golfbane i 
Enebakk. 
Det er fremmet forsiag om to 
forskjellige arealer. 
Planene om golfbane ph Vestby 
gArd er nA vedtatt i kommunen, 
og det er sannsynligvis bare et 
tidsspørsmAl for anleggsarbei-
dene blir igangsatt. 

Byggvareforretning pa 
Flateby 
Det er utarbeidet forretnings-
plan for byggevaréforretning ph 
Flateby. 
En del som har signalisert 
interesse for dette har fAtt pla-
nen tilsendt, og vi hAper at det 
snart blir tan en avgjØreise PA 
om planen skal iverksettes. 

Dyrepark 
En spesiell arbeidsgruppe har 

arbeidet med planer for etable-
ring av dyrepark i Enebakk. 
Gruppen har fAtt gjennomført 
en grundig markedsanalyse  

utført av NorskTuristutvikling 
A.S. Det vii snart bli tatt en 
avgjørelse ph om det skal gAs 
videre med planene. 

Det er ikke bestemt hvor 
dyreparken skal ligge, men det-
fore-ligger flere altemativer. 

Parkering for lastebiler 
Nringskoordinator har fAtt til 
en avtale om leie av park-
eringsplass for lastebiler ph 
Flateby. Ingen har benyttet sag 
av denne muligheten 

Bank 
Arbeidet med etablering av 

Enebakk Sparebank ham virke-
hg skutt fart. Pr 19.4.1995 er 
det innbetalt km. 3.307.000 sA 
de minimum 3 milhioner kroner 
som trengs er forlengst opp-
nAdd. 
Banken Apner i Kirkebygda 
den 1. juni og ph Flateby til 
hØsten. 
Ase Killerud er ansatt som 
banksjef, og Eva Ek som med-
arbeider. En Iredje person blir 

Andre oppgaver 
Nringskoordinator har fAn 
svrt mange henvendelser fra 
folk som vil starte for seg selv. 
Det ham vrt meget hyggelig A 
bistA etabiere med rAd og vei-
ledning. 
I enkelte tilfeiler ham det allere-
de fort til etablering av firmaer 
og nye arbeidsplasser. 

Det er ogsA en del etablerte 
nringsdrivende som har fAtt-
hielp med høyst forskjeliige 
problemer. 

Nringskoordinator samar-
beider ogsA med ledeme i 
Follo-kommunenes 
nringsfora. 

I lØpet av tiden 1.4.1994 - 
31.3.1995 har nringskoordi-
nator registrert 1. 146,5 arbeids-
timer. 

Det ser nA ut til at arbeidet 
med nringsutvikling i 
Enebakk er i godt gjenge, og 
dèt blir meget spennende A se 
om ordningen med nringsko-
ordinator blir nedlagt 
31.12.1995 eller om den kan 
fortsette i 1996. 

Enebakk, 19.4.1995 

Halyard Waade 
nringskoordinator 

NESTE KOMPOSTEN 
KOMMER 

MANDAG 15.MAI 
INNLEVERING: 
FREDAG 5.MAI 



Várr 0  
engjøring av bilen 

Nfi etter ptiske vii de fleste bileiere 
fjerne skitt, salt pa bilen etter en lang 
vinter. 
Bilpleiemidler har tradisjoneit vert fulle av 
miljø- og helseskadelige stoffer. Miljøpro-ble-
mene ved bilvask er ogsA knyttet til skitten som 
vaskes av bilen. det vi fjerner fra lakk, vinduer 
og felger er en blanding av olje, fett, asfaltstØv 
ogjord. 

Hvert ãr virvier bilene opp 300 000 tonn asfalt-
støv her i landet. Piggdekkbruk er viktigste 
arsak. En tur Oslo - Trondheim med piggdekk 
gir 50 kilo asfaltstØv! 
Blandingen av olje og asfalt gir behov for ster-
kere kjemikalier i biipleiemidler. Ut fra sven-
ske tall kan det ansiâs at vi i Norge sannsynlig-
vis bruker et sted mellom 30 - 40 000 tonn bil-
pleiemidier i Aret. Det meste brukes i bilvaske-
automater. 

Det har det siste Aret vrt en betydelig forbe-
dring i bilpleiemidlene som finnes i hyllene pA 
bensinstasjonene. De mest miljØskadelige stof-
fene er fjemet i de beste produktene. B1.a. er  
innhoidet av iøsemidler redusert. 
De første typene av biishampo, voks og avfet- 

tingsmidler har nA fAtt Svanemerket. Det er 
vanskelig A gi presise miijøtips nAr det gjelder 
bilpleiemidler. 	Kjemien er komplisert. 
Dessuten vii ikke produsentene Ut med hvilke 
kjemikalier de bruker. Derfor er bilpieiemidler 
et godt eksempel pA et produktomrAde der 
Svanemerket kan bli til stor hjelp for forbruker-
ne. 

Vtrens oppgaver: 

MILJØVENNLLG BILPLEIE 

1. Begrens antall biipieiemidler 

2. Bruk biipleiemidier med mate 

3. Spør etter Svanemerkede 
bilpieiemidler 

4. Unngã de mest skadelige midlene 

KEM 
miljøvernrâdgiver 

Enebakk Sparebank: 

Dorene a'pnes 1-.junl* 

Dugnadsinnsatsen gdr for fuilt i de gamle E-verks lokalene pa Bakke. Styrerepresentanter og 
aksjonarer trdr til. Fra v. Nils Resaland, BjØrn A. Opsal og Christian Oppegaard.. 

Na gár det fremover sá 
det suser! Apning i 
Kirkebygda 
den 1. juni nrmer seg 
med stormskritt. 
Pr. idag er det innbetalt kr. 
3.307.000,- i grunnfondskapi-
tal og grunnfondsbrevene blir 
utsendt i nairmeste fremtid. 

Som tidligere nevnt er Ase 
Killerud ansatt som banksjef 
fra 1. mai. I tillegg er Eva Ek 
ansatt i 3/5 stilling fra 8. mai. 
Den tredje personen har vi for-
hApentlig pA plass nAr dette 
leses. 

Forstanderskaps- og styre-
medlemmer i 
Kirkebygda-/Dalefjerd-
ingen/Hammeren/Ytre 
Enebakk har gjort en kjem-
peinnsats med a klargjØre 
banklokalene i Kirkebygda. 
Pengeskap ogbankboksskap er 
pA 	plass 	i 	lokalene. 
Bankskrankene er sannsynlig- 

vis ogsA montert nAr du leser 
dette, og EDB-utstyret regner 
vi med blir montert i begyn-
nelsen av mai. 

Vi er nA iferd med a prove A 
fA en dugnadsgjeng som kan 
pusse opp lokalene pa Flateby 
ogsA, slik at Apningen der kan 
komme sa snail som mulig 
etter sommerferien. sa der-
som du føler noe for bank pA 
Flateby, og har anledning til a 
hjeipe til, sa er du hjertelig 
ve,lkommen i dugnadsgjengen. 

Apningen den 1, juni mA fei-
res. Programmet er ikke fast 
iagt i skrivende stund, men en 
gruppe har pAtatt seg a plan-
legge dagen slik at det kan bli 
en fin ramme rundt arrange-
mentet. 

Det er mye arbeid som skal 
utføres for Apningen, og styret 
er glad for a fA hjelp av de 
ansatte fra 1. mai og utover. 

Vi er glade for A kunne opp-
lyse at Enebakk Sparebank vil 
vaire tiisluttet Sparebankenes 
Sikringsfond fra 1. dag, slik at 

ingen skal vre det minste i 
tvil om at alle innskudd er like 
sikre her som i andre norske 
banker. 

Det er helt avgjørende for 
Økonomien at aile som Ønsker 
A benytte banken, tar den i 
bruk med det samme den 
apner. 
Derfor vil vi oppfordre alie 
som har tenkt A lane pener i 
banken om a be om A fa til-
sendt skjema for iAnesøknad 
ailerede nA, slik at flest mulige 
lAn kan innvilges snarest 
mulig etter 1. juni. Ta gjeme 
lçontakt med undertegnede, 
AseKillerud, elier andre du vet 
har tiiknytning til banken. 

Halyard Waade 
styreformanu 
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lIAR DU LOPPERP VI HENTERI KONTAKT: 
RIRCER HBILUND - 64921037 
JON EINAR ANDRESEN -64927094 
HALYARD MAGEROY - 64927013 

Ytre Enebakk Husmorlag har 
avholdt ArsmØte pA Mjair 
Ungdomsskole 9,2.95. Det ble 
et konstruktivt og positivt mote 
med godt frammøte og enga-
sjerte mediemmer. Arsrappo-
rtene viser at lagets aktiviteter 
fungerer bra. 
Ytre Enebakk husmorlag dri-

ver barnevaktsentrai, korttids-
barnehage, arbeidsstue og park. 
Korttidsbarnehagen has flyttet 
fra lokalene pA Ytre Enebakk 
barneskole til Bjerkely. En 
ordning vi er veidig fornØyd 
med. 
Eldrekomiteen has arrangert to 
besØksdager pA Enebakk- Syke 
og aldershjem med kaker og 
utlodning. 

Familiedagskomiteen arran-
gerte familiedag 22.oktober 
med kreative og morsomme 
aktiviteter for famiiien. 
Studiearbeidet has bestAn av 
fern studieringer med tema 
organisasjonskunnskap, kvin-
ner i EU, pA grunnplanet, kom-
munebudsjettet, og seksAringer 
inn i skolen. 
Vi has avholdt kurs i intensiv 
førstehjeip, tekstilmaiing og 
idestrikking. 
Andre arrangementer i vAr regi 
har vairt mannekengoppvis-
fling, loppemarked og nissefest. 
I samarbeid med BUA 
Hekseflid og Hobby fikk vi i 
1994 laget vAre egne 17.mai 
blomster som ble svrt popu- 
laire. 	Vi har engasjert oss 
aktivt i innsamling av klair til 
Litauen. aksjonen ble svairt 
vellykket laget stilte ogsA med 
bssebterere til TV.-aksjonen 
1994. 
Laget has i Aret som gikk hatt 
Apne møter med tema Kvinner 
i EU" og "I-Ijemmeulykker". 
Vi har ogsA arrangert medlems-
møte med bl.a. "Husmoropprør 
for kontantstøtte" som tema. 
økonomisk støtte er gitt til 
KopAs 	eldresenter 	og 
Tangenelvas 	venner. 
Lagsstyret bar ansatt regn-
skapsfører og parkmedarbeider. 

1WM1US I UJN 

Blant lokale saker vi har vatrt 
engasjert i kan nevnes: Ny 

_kraftiinje, Ytre Enebakk - 
Flateby, revisjon av kommune-
pianen, revisjon av bruksavtale 
for RausjØmarka, husmorvikar-
tjenesten, trafikksikringtiltak i 
kommunen. Vi har ogsA deltatt 
i en underskriftskampanje i regi 
av Norges Husmorforbund med 
tema "Sammen mot vold" 

HOVEDRETNINGSLINJER 
FOR LAGETS ENGASJE-
MENT 11995: 

Arsmøtet godkjente føigende 
hovedretningslinjer for lagets 
engasjement i 95: 

- Vi ønsker A engasjere oss i 
lokale saker/aktiviteteer, d.v.s. 
et dypere engasjement i vAst 
dokument "Tenk trivsel - tenk 
Enebakk", og aktivt jobbe med 
de temaene som der er belyst. 

Temaene er: 

* SeksAringer inn i skolen 
* Frihet til A velge 
* Husmorvikartjenesten 
* Trygde/skattesystem 
* Miljø/kildesortering/forbru- 

keransvar 

- Ved forespørsel om økono-
misk stØtte skal lokale tiltak 
prionteres. 

- Vi vil engasjere oss i Norges 
husmorforbunds kampsaker 

- Studievirksomheten skal vre 
god og variert. 

- Vi ønsker A jobbe videre for a 
styrke vAst interne samarbeid 
med komiteer, park, arbeids-
stue, barnevaktsentral og kort-
tidsbarnehage. 

Lagsstyret i Enebakk husmor-
lag takker for innsatsen i 1994 
og ønsker lykke til med nye 
utfordringer i 1995. 

Ytre Enebakk Husmorlag 
vfHeidi A.H.Skaug, lagleder 

Stor aktivitet i Ytre 
En ebakk Husmorlag 



Ràdmannens kommentarer: 
1994 har for Enebakk kommune vrt et âr preget av begrensede ressurser, &tde Økonomisk 
og bemanningsmessig Ordførerens positive engasjement i 'tfattig-kommune- problemet har 
gjort Enebakk landskjent som lavinntektskommune, og har satt vi.r kommune pa kartet. 
Med dette utgangspunkt er det svrt positivt at vi kan vise til et regnskapsresultat som gjØres 
opp med et netto driftsresultat pa 8,6 mill. kroner Vi synes ogsâ det er inspirerende a kunne 
vise til fire svrt positive konklusjoner etter regnskapsoppgjØret: 

* Kostnadskontrollen er forbedret. avviket mellom budsjetterte og regnskapsførte net 
to driftsutgifter er akseptable. 

* Skatteinntektene Øker. skatteinntektene Ate fra 74 mill. i 93 til ca 80 mill. i 94 

* Netto driftsresultat bedres. Vi ser en War positiv forbedring de siste to ãr. 

* Lanegjelden minker. Fra 93 til-94 ble kommunens netto lãnegjeld redusert fra ca 76 
mill. kr. til ca 68 mill.kr. 

Samtidig far vi merke oss at budsjettdisiplinen bør bli bedre. 

Kommunens tjenesteprosuksjon i 1994 synes a ha vrt av rimelig god kapasitet og kvalitet. 
Bortsett fra innspill om vegstandareden pa Flateby og ressurser til skolene, kommer syns-
punkter pa den kommunale tjenesteproduksjonen - begative elier positive - bare i liten grad 
inn til administrasjonen. Tilbakemeldinger til/fra politikere synes heller ikke a were spesielt 
entydige. Vi har derfor ingen bevis pa at vi virkelig leverer de tjenestene vise innbyggere 
vii ha. administrasjonen er ogsa sâ tynt bemannet at det vanskeiig blir tid til noe sr1ig stra-
tegiske overlegninger- utover daglig saksbehandling og tjenester. Vi kan nok were gode 
produsenter, men vi vet ikke om vi egentlig er ressurseffektive.. Et botemiddel synes a kun-
ne were en forsiktig styrking av kommunens ledelse. dessuten bør vi snarest mulig gjen-
nomføre en del brukerundersøkelser for a kartlegge hvorvidt vise tjenster oppfyller bruker-
neslbefoikningens behov. 

Nils Schaug 
radmann 

inntekter etc.) 8.4 mill ble utbetalt 
i renter (433.000) mmdre cnn bud-
siettert) 7.9 mill er uthetait i lane-
avdrag, mot budsjeueit 7,1mi1 

de forskjelllige men 
Bade 

miske 

Siik 

Skolene 

gjennom 
Akershus, 

Skolene 
rn~ det kunne fastslfis at det drives gt skolearbeid i Enebakk. 
i forhold til overordnede. oz rner spesistikke màlsernnger. 

har kvalifisert og stabilt personale. Dci tvcs at de okono-
ressursene i Enebakk er knappe. noe som vel dokunxnwm 

at vi I en oversikt over árlige utgifter pr grunnskoleeiev 
havnet pa 1 8.plass 

ble ressursene brukt i skolen 

Skote 	'-- 
i 

AnlaIl Lennsu,$. Utstyrtrg. Andre Driftnutg 

clever pr elev Pr dcv utg./etev pr cmv 

VtreEnebakk 304 19224 208 I 351 20783 

lIau8hl 107 20733 245 I 219 22 197 

Kirkcbygden 145 21 452 211 I 332 22994 

Siranden 112 22 533 336 I 259 24 129 

Enebakk() 188 26828 604 1913 29345 

Mjrr U. Ill 28342 272 2 368 30983 

Sum/gjennomsnilt 1027 22 %7 309 I 597 24 873 

Barnehagene 
Her har man kiart a takie de okonomiske tilstrammingene ved effekti- 
viseringstiltak 	som 	ikke 	er 	gatt 	direkte 	Ut 	over 	daglig 	drift. 
Apningstiden ble i 94 utvidet med en en halv time. det er ikke gitt 
kompensasjon til de ansatte for dette. Hovedproblemet i barnehagedrif- 
ten har vrrt a rekruttere fØrskoieirere. 

Sentraladministrasj onen 
Av saker som som sentraladministrasjonen har arbeidet med i 1994 
er: 
Rullering av kommuneplanen, utarbeiding av nyc reglementer for 

kommunen, KAJA-prosjektet og mottak av flyktninger fra det tidlige-
re Jugoslavia. I forbindelse med ansettelse av fly flyktningkonsulent er 
denne stillingen igjen tilbakeført til sosialavdelingen. 

Arbeidet med videre gjennomføring av den administrative organise-
ringen hir og-sá krevd sin tid. 
Organiseringen av teknisk avdeling er det arbeidet mye med, og i 

mars ble det fattet vedtak om prosedyre ved utlysing av lederstiilinger 
her. Det er ogsâ utarbeidet planer for omorganisering av 
pleie/omsorgsavdelingen. 
Nye reglementer er vedtatt i mars 95, etter i ha wert utsatt flere 

ganger .Kommuneplanen var ute pa høring i 94, og kommer til 
behandling med det første. 

Sektorvis fordeling a'. driftcutgitlenc 

Sentr3Isdn 
Tekn'k 
20'o 

Kirke: I 

Kulrur: 3 

31eIse.soiaI 
36 "i. 

Tekni sk 
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Forsiktig optimisme etter  g 	ár 
økt handlefrihet, bedret 
kostnadskontroll, redu-
sert lánegjeld er nøkkel-
ord nâr status for kom-
munens samlede drift og 
investeringer for 94 gjø-
res opp. 
Men i ãrsrapporten leser 
man ogsã om mange 
uløste oppgaver, og det 
manes til fortsatt forsik-
tighet , slik at man ikke 
ødelegger den handlefri-
het man ná er iferd med 
a bygge opp. 
Regnskapet for 1994 viser et netto 
driftsresultat pa 8,6 millioner - en 
forbedring pa 8.07 mill sett i for-
hold til 93. 
Det ikke disponerte netto driftsre-
sultatet er 6,9 mill. Da er blant 
annet tidligere irs underskudd i 
Tomteselskapet inndekket. 

Det positive resultatet framkom-
mer gjennom flere forhold. økt 
skatteinngang, økte øvrige inntek-
ter, rentereduksjon, og god bud-
sjettdisiplin. 

Enebakk 'kommune brukte i 1994 
135,5 mill. til i holde sitt totale 
tjenestetilbud i gang. 	Samlede 
inntekter beløp seg til 158,2 millio-
ner, hvorav 79,8 kom fra skatter, 
35.6 var rammetilskudd . 40.9 mill 
var inntekter fra sektorbud-sjette-
ne(komm avgifter, leie - 

Slik var dnJftsutgflenefordelt pd 
sektorene 

I teknisk sektor ble det brukt 26,5 
mill. 

FDV 
Kommunen forvalter i dag 27 boli-
ger for utleie - 13 tjenesteboliger 
og 14 sosialleiligheter. Ansvaret 
for vedlikeholdet hviler pi FDV 
avdelingen , som samtidig har 
gjennomført en rekke stØrre pro-
sjekter i 94. eks.vis lynvern, brann 
og innbruddsalarm ved kirkene, 
nytt tak pi Herredshuset(statstil-
skudd) omlegging av kloakk, 
Herredshuset, nytt veñtilasjonsan-
legg i Flateby og Ytre Enebakk 
barnehage (statstilskudd), oppfø-
ring av Lotterud aldersboliger for 
Kirkebygden Sanitetsforening 

Boligbygging 
I kommuneplanen legges det opp 
til bygging av 74 boliger i aret. I 
fjor det ble bygget 10. Pa landsba-
sis er imidlertid boligbyggingen pi 
vei opover, og det haster derfor 
med a komme i gang med tomte-
produksjon. Pi Flateby og i kirke-
bygden foreligger planer for nyc 
boligfelt. For Ytre Enebakk fore-
ligger ikke slike planer. 

Helse og sosial 
Helse og sosiaisektoren brukte i 
1994 48,7 millioner 

I februar 	tiltridte Ingegerd 
Espaas som ny sosiaisjef. 

Sosialavdelingen har hatt vanske-
ligheter med a oppfylie sin hoved-
mâlsetting om et apent, tilgjengelig 
kontor for Enebakks innbyggere, 
saint a fylle opp stiilingshjemlene 
med kvalifiserte fagfoik. 
PA grunn av lay bemanning har 
kontoret hatt stengt to dager i uken, 
og innskrenket Apningstid, noe som 
ikke er holdbart overfor publikum i 
det lange lop. 

Det bie i 94 brukt 5,9 millioner i 
Økonomisk sosialhjeip, og 2,5 mil-
lioner til barnevern. Kontoret har 
økt sin innsats og kompetanse nir 
det gjeider økonomisk radgiving 
og gjeldsrAdgiving. 

KAJA 
Det ble brukt 176.278 kroner ph 
etablering av KAJA. Det er god-
kjent 23 KAJA stillinger. 8 ble 
ansatt i fjor. 
20 personer er ph tiltak. 

Pleie og omsorg: 
Et utstrakt samarbeid med lag og 
foreninger har fort til etablering av 
eldresenter ph Kopis, eldreboliger 
i Kirkebygda, og andre trivselstil-
tak. 66 pesroner har nytt godt av 
hjemmesykepieiens 	tjenester, 
hjemmehj elp/vaktmestertjenesten 
har hatt 107 brukere. Det er iverk-
satt samordning av hjemmesyke-
pleie og hjemmehjelp. Det er eta-
biert pArørendegruppe for aldersde-
mente. Denne iedes av ergotera- 
peuien 

og aldershjem 
Driften i 94 kostet 7.8 millioner. 

1nilusjosn bar 31 	 ilhnfshym- 
, og Or" 	— 	tli til 42 

beboere. derav 3-4 pbasser socn 
benyttes til korttidsopphold. I lopet 
av aret ble det utskrevet 62 beboe-
re,. Dagavdelingen har gitt tilbud 
til 6 brukere 3 dager i uka. 

PU-tiltak 
i 94 kostet 9,4 mill. Tiltakene iva-
retas med 25 stillingshjemler. 
Det er i dag 3 bokollektiv: 
Høgomsorgsboligen i Gaupeveien 
hvor det bor 5 personer, 
Kronaveien bokollektiv med hel-
dognstilbud til 3 beboere og 
SlØssAsveien bokollektiv med 5 
beboere. 

Kultur 
med alle aktiviteter som inngAr i 
kulturbegrepet, kostet i 94 
kr. 3,7 mill. 

Kulturutvalget har som tidligere fir 
pntert a stimulere tiltak innenfor 
barne og ungdomsssektoren og det 
kulturarbeid som foregir i organi-
sasjonenes regi. Hoveddelen av 
midlene er brukt til dette formalet 

Restaureringen av Engerhoim, ble-
pibegynt, kulturdagene gjennom-
ført I et samarbeid med deler av 
ñringslivet 	og 	kulturlivet. 
50.000 kroner ble Øremerket til til-
tak for funksjonshemmede. 

1994 var et dirlig Ar for bibiiote-
ket, med ustabil personalsituasjon, 
utlanet gikk ytterhgere tied . 
1 november ble ble det ansatt bibli-
oteksjefsvikar i full stilling, Svein 
Hofplass. Han har konkrete planer 
for hvordan man skal fA til et bedre 
bibliotek, og dette er det redegjort 
for i Komposten nr.3/95. 

Sommertiltakene for barn og unge, 
fotbaliskole, Mathilde-tur og over-
nattingstur til Rausjø ble ogsi 
gjennomført i 94, og ungdoms-
kiubbene var igjennom en omfat-
tende prosess med nyc krav til for-
malisert drift. 

Oppmãlingsavdelingen 
utførte i 94 52 kart og delingsfor-
retninger, og det ble fullført et 
digitalt kartverk for 750 dekar 
omridet Vik Riken. 

Driftsavdelingen 
arbeidet i fjor med sanering av 
enkeltutslipp i boligstrøk, og sane-
ring av hovedkloakkledning. 
Driften ved Ytre Enebakk kioakk-
renseaniegg ble forbedret, det ble 
satt i gang fjernovervaking av kb-
akkrenseanlegg og pumpestasjo- 
ncr. 	Rehabiliteringspian for 
Flateby kloakkrenseanlegg ble 
vedtatt. 

Videre ble registrering og innfø-
ring av hytterenOvasjon satt i gang, 
og gjennom ROAF er det arbeidet 
videre med kildesortering, noe som 
har iedet til at det innføres to-
beholdersystem høsten 95. 

Dirlig økonomi til tross klarte 
driftsavdelingen a holde veiene 
apne i vinterhalviret. Enebakk har 
66 km kommunaie veier, 
gang/sykkelveier. 26 av disse har 
asfaltdekke. 



LEDIGE PLASSER I 
FAMILIEBARNEHAGE 

frahøstefl 1995. 
SøknadsskJema fAes ph post- 

kontoret. 

For ytterligere opplysninger, 
ring Anette, tlf. 6492 50 20 

HUSK 
PLANKE- 
MARS JEN 

Søndag 18.juni 
(KUNNGJØRING 

KOMMER SENERE) 

KONTORFULLMEKTIG 

IV ENEBAKK UNGDOMSSKOLE 
deltidsstilling som kontorfullmektig ved Enebakk 
ungdomsskole er ledig fra 07.08.95. Arbeidstid 10 t 
pr uke; 41 uker pr.âr. Avlønning etter 

lønnsramme 2.1., lØnnstr., 5-15 (133.200 - 158.100) avhengig 
av godkjent ansiennitet. LØnnen avkortes med 9,23% p.g.a. at 
stillingen ikke fyller ârsrammen. 
I tillegg har skolen kontorfullmektig i halv stilling. 

Kontorfullmektigefl har rektor som nrmeste overordnet, og 
utfører dels selvstendig og dels i samrâd med han en rekke mer-
kantile oppgaver ved skolen. De fleste av disse oppgavene er 
listet opp i en lokal stillingsbeskrivelSe fra 1985. 

Nrmere opplysninger om stillingen ved skolens rektor, 
tif. 64926050, eller skolesjefen. 

Søknad sendes Enebakk kommune, OppvekstavdeIiflgefl 1912 

Enebakk innen 12.05.95. 

LOTTEBERG BARNEHAGE 
Nvrende styrer er barnevernspedagOg pa engasjemeflt frem 

til august 95. Vi søker derfor: 

Styrer/førskoleherer 1/1  stilling 
til vir 3.avd. barnehage , 0 - 7 âr 

Vi søker ogsâ: 

Avdelingsleder/førSk0lelre 1/1 stilling. 
Redusert kan diskutereS 

Assistent: 1/1 stilling: Vikariat ca 1 ãr 
Vi legger vekt pa: 
* resultat fra godkjent 

utdanning. 
* Etterutdanniflg, kurs 
* Yrkesmessig praksis 
* Livserfaring og 

personlige egenskaper 
* Armen relevant utdanning 

kan tas i betraktning 

Vi tilbyr: 
* Spennende utfordringer i 

en fly og flott barnehage. 
* LØnn etter avtale 
* BarnehageplasS 

kan tilbys hvis ledig 
kapasitet. 

* Planleggingstid, kurs m.m. 
* Pensjonsordning 

Ring Anne-Lise (styrer) for mer informasjon! (man.onsd.fred.) 
Skriftlig søknad merket den stillingen du søker vedlagt vitne-
mal og attester, sendes snarest og innen 15.mai 1995 til: 

Lotteberg barnehage, Lotterudvfl.21, 1912 
Enebakk, t1f.64926262 

Søknadsfrist: 20.mai 

ENEBAKK KOMMUNE 

IV LandbrukSkOfltOret 
KARL LUNDS LEGAT 

SmAbrukere i Enebakk kan søke om midler til innkjøp av 
sAkorn, kunstgjødSel , settepoteter, samt utbedring av eiendom- 

men. 

Søknad sendes enebakk LandsbrukSkOntOr innen 
fredag 19.mai 1995. 

LandbrukSkOfltOret 

LEDJGE BARNE- 
HAGEPLASSER 

Lotteberg barnehage 
er en offentlig godkjent bar-
nehage med tre avdelinger 
for barn fra 0-7 hr. 

Barnehagen er sentralt plas-
seP i Kirkebygden (bak ung-
domsskolefl) . Vi har barn 
fra alle de!er av Enebakk. 
Lotteberg barnehage er en 
andeisbarnehage som er for-
eldreeiet. 
Vi tilbyr fast barnehage-
plass frem til skolepliktig 
alder. 

Det er en lys og trivelig bar-
nehage med godt miljø, 
fagpersonell og dyktige 
assistenter. 

Vi bar fortsatt noen 
ledige plasser pa 
3 - 7 aavdelingen. 

P.g.a. interne flyttinger kan 
det ogsA bli plass til barn 0-3 
hr. Send gjerne en søknad. 
Vi tar imot søknader hele 
Aret. SØk nA, hvis plass 
Ønskes fra en spesie!l dato. 

Apningstid fra 07 - 17.00 ( 
(12mndiAret). 
Ring gjeme styrer Anne 
Lise Killerud 
TIf. 64 92 62 62 for ytterli-
gere informasjon. 

Vi Onsker DITT barn 
hjertelig velkommen! 

Ten 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! 

KOMPOSTEN 

D8 
Ledige stillinger 

IV
ENEBAKK KOMMUNE 

REGNSKAPSKONTROLLØW 
INNFORDRINGSSEKRETR 

Enebakk kommune har ledig 1 firs vikariat som regnskapskon- 
10 lØr/innfordringSSekretr ved ØkonomikontOretS skatteavde- 

ling. 

Arbeidsomrâde: 
- regnskapskontr011 overfor kommunens arbeidsgivere 
- veiledningstjefleSte overfor arbeidsgivere i medhold av 

lover og forskrifter 
- innfordring med utpanting og andre irmfordnngstiltak 

KvalifikasjOflSkrav. 
- god regnskapsmeSSig utdannelse 

kjennskap til regnskapslovgiVfliflg, skattebetalingSlOVen m.v. 

- evne til samarbeid og resultatoppflâelSe 

Vi tilbyr: 
- utfordrende og selvstendig stilling 
- avlØnning innen lønnsramme 6 
- heldøgns forsikringSordniflg 

- et trivelig arbeidsmiljø. 
For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkãr i 
overensstemrflelSe med gjeldende lover, overenskomster, regle- 
menter og vedtekter. 
Nrmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til 
Økonomisjef Øystein Lauen, eller avd.leder Karin Lauritzen. 
søknad sendes Enebakk kommune, økonomikontoret, 1912 

Enebakk, innen 10.mai d.A. 

ENEBAKK KOMMUNE 

LAN OG TLLSKUDD 1995 

UTBEDRINGSLAN 
Lan til utbedring av boliger for eldre, uføre eller andre med spe- 
siel!e sosiale behov. 
Kommunen kan yte lan pa inntil kr. 100.000,-. 
Samme vi1k.r som etableringslâll I. 

ETABLERINGSLAN I 
LAn til smAhus for redusering av egenkapital /refinansieriflg. 
Kommunen kan yte lAn ph inntil kr. 200.000 til oppføring og 
erverv av nØkterne boliger, fortrinnsviS finansiert med IAn i 
Husbanken eller LandbrukSbaflkefl , samt til refinansiering av 
boliglAn. 
20 Ars løpetid, avdragsfritt 5 hr. Rentesats 4 - 6% p.a.. 

ETABLERINGSLAN II 
LAn til smAhus for redusering av egenkapitallrefiflaflsieflulg. 
Kommunen kan yte lAn til oppfønng/erverv av nøkteme boli-
ger, samt til refinansiering av bo!iglAn. 20 Ars løpetid, avdrags-
fritt 5 hr. Rentesats 6% p.a. 

UTBEDRINGSTILSKUDD 
Tilskudd, begrenset oppad til kr. 15.000,-, i f.m. utbedring av 
eldre boliger. 
Tilskudd kan gis eldre, ufØre og familier med liten betalingsev- 
ne. 

Søknadsskjemaer og nrmere opplysninger fAs ved henvendel-
se til Enebakk kommune, rAdmannskOntOret, 
t!f. 64 92 60 60. 

LOPPEMARKED 
Mari menighet avholder loppemarked pa barneskolen i Ytre 

LØrdag 6.mai mellom IdlO og 15. 
Det blir ogsâ saig av stauder og avieggere. 

Lopper, stauder og avieggere kan leveres pa barneskolen fredag 
mellom kl. 18 - og 20. Vi kan vre behjelpelige med avhenting 
av lopper. KontaktperSOfl: J.Korsth (6492 5176), R.forfang 

(64 92 4475), E.S. Johansen (64 92 49 37) 

IVAVDELINGSLEDER I FAST 
STILLING FLATEBY BARNEHAGE 

Det er ledig ill fast stilling fra 15. august d.A. 
i 2 avd. barnehage, aldersgruppe 3-6 ãr. 
Nrrnere opplysninger fâs hos styrer Karin Søgaard 
tf. 92.64.85.88. 
Det kreves førsko1e1rerUtdannel5e eller likeverdig 

utdannelse. 
Ved eventuelt internt opprykk, vii assistentstilling 

bli ledig. 
Avlønning etter gjeldende tariffer og avtaleverk. 
Søknad med vitnemâl/attester sendes 
Oppvekstavdelingen*  1912 Enebakk, Søknadsfrist 10.5.95. 
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pa Mjar ungdomsskole 
fredag 5.mai kl.18.30  

I vAr annonse i forrige nummer av Komposten stir det at 
VAgsalongen viser vArens frisyrer og farger. Dette stemmer 

ikke. Vi bekiager feilen, og ønsker fortsatt 

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG KVELD! 

YTRE ENEBAKK HUSMORLAG 

Sim 	 Vi minner om: 

(1) MANNEK ARETS - 	 ENGOPPVISNING 

Ten 
trivsel 
tenk 
Enebakk! 

SLAGFORENINGEN I ENEBAKK 
Slagrammede og pârørende  ønskes velkommen til 

mote i kantinen - Herredshuset, 

torsdag 11.mai k1.19.00 
Kaffespleis. 

ønsker du skyss - ring: 

Flateby/kirkebygda: 64 92 83 98 
Ytre Enebakk: 64 92 45 01 

Innsamling av brukttøy 
Pymhjelpen i samarbeid med Kirkens nødhjelp, bar innsamling 

av brukt toy, 11.511. 12.00  - kl.19.00og 13.5. kl.10.00 - 
kl. 14.00. 

TØYET MA VIERE RENT OG HELT. 
Vi fir forsendelser fra hele landet, og sorterer og pakker for 

videre forsendelse til Europa (Bosnia), Ukraina 
og Afrika, (Angola). 

Lageret for levering: tidligere Byggvarehuset Barbøl Bygg. 

For ettertid kan levering avtales pa 
Of. 64925213 - 64924400 

ENEBAKK HUSFLIDLAG 
MØte i Enebakk Herredshus, kantina 

ONSDAG 3.MAI 1995 KL.19.00 
Vi fir besøk av svein RØd som vii snakke om tredreiing. 

Utlodding og kaffe! 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE 

ENEBAKK HUSFLIDLAG 

KONKURRANSE - KONKURRANSE 
Nystartede Enebakk Husflidiag mangler en foreningsiogo. 

Vi ønsker at du kommer med forslag pA hvordan 
vArt symbol skal se Ut. 

Beste forslag blir premiert. 

Innleveringsfrist: 1. juni 1995 

Forsiaget sendes: Else Vardeberg, Fjeilveien 33, 
1914 Ytre Enebakk 
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Helselagets treff for mai 95 
Flateby samfunnshus tirsdag 2.mai 
Herredshuset, Kirkebygden, tirsd.9.mai 
Betel, Ytre Enebakk, tirsdag 30.mai 

VI ØNSKER ALLE VEL MØTT 

ARSMØTE I 
VAGLIA VEL 

VAglia Ye! avholdt Arsmøte 
23.februar 1995 
Følgende ble valgt inn i 
styrer og komiteer 

Styret i VAglia Vel: 
Anita Enen, sekretr 

Sløssasveien 56 
Anita Sveum, SløssAsveien 18 
Per Ivar Nrby, Haresvingen 6 

Anne-Grethe Andresen, 
Vestbyveien 77 

Anita Rendalen Pettersen, 
Sagstuveien 3 

Siv Kil1eruI, varamedlem 
SlØssAsveien 59 

Styringsgruppa i 
Vaglia Kabelnett 

Roy Christiansen, kasserer, 
Gaupevn.9D 

Stephen Tomas, Fjellvn.37A 
Trond Bergersen, Gaupeveien 7 
Steinar Pettersen, varamedlem 

Sagstuveien 3 

Valgkomité 
Ann-Lisbeth Hageberg, 

Borgveien 43 
Per Kjos, Haresvingen 18 

Bjørg Alfhei, 
1914 Ytre Enebakk 

Festkomité i 
jubileumsãret 

Marit og Roar Myhre, 
Revefaret 25 

Espen Dahl, SløssAsveien 53 
Roger Hoilund, 
SlØssAsveien 52 

Referat fra Arsmøtet kan fAs 
ved henvendelse til styret i 

VAglia Ye!. 
Vi minner om telefon-og fax- 
nummer til VAglia Kabelnett 

sorn er 
64925856 

Plan for styremØter i 
Vâglia Vel: 

2.mai, 6.juni, 5. septem- 
ber, 3.oktober, 7.novem- 

ber, 5.desember og 
10.januar 

YTRE ENEBAKK 
HUSMORLAGS 

STYRE 
Det nye styret bestâr av: 

Leder. Heidi Skaug, 
tlf. 64924722 

Nestleder: Rigmor Skaug 
tif. 64924120 

Sekretr: Eva G.Haugen 
tif. 64925065 

Kasserer: May Bente Oshaug 
tif. 64924881 

Studieleder: Helvi Saitnes 
tif. 64924017 
Styremedlem: 

Marianne Westby 
tlf.64924578 
Styremedlem: 

Liv Hanne Stenersen 
tif. 64925175 

HAR DU LYST TIL A BLI 
MEDLEM? 

Vi jobber med mer enn park, 
barnehage og arbeidsstue. 

Ved A engasjere oss i det som 
skjer i bygda, kan vi vre 

med pA a pAvirke utfallet i en 
del saker som direkte berØrer 
oss som bor og lever her. 

Ta gjeme kontakt med oss! 

Hilsen oss i styret 

NA mA nok skisesongen regnes 
som avs!uttet, og vi lar skine 
hvile noen mAneder. He!digvis 
kom snØen i vinter ogsA, sA det 
aller meste bar gAtt som plan-
lagt. karusellrenn og kretsrenn 
ble avviklet pa bra fore, se!v 
om vergudene ikke var like 
medgjørlige 	bestandig! 
Karuselirennene trakk omtrent 
60 deltagere, pA skiskolen var 
det ogsA mange med. Dette er 
noe vi hAper A kunne fortsette 
med, som en del av all-idretten 
for de yngste. Det er jo ogsA 
Apent for andre i riktig alder-
gruppe. Skiskolen hadde sin 
avslutning 	inne 	ved 
Gjeddevann lørdag 12.mars, 
med rundiøype og utdeling av 
ski-leik merke. Grilling sto 
selvfølgelig osA pA program-
met, og etterpa var det samling 
inne pA Streiifinn hvor delta-
gerne tikk de (sikkert) etter-
lengtede diplomene. 
at skiskolen gikk sA fint takkes 
bide Thomas Olsen og Ola vis-
lund for, ogsA 	alle 
foreldre/andre hje!pere som 
stilte opp. Uten dere hadde det 
ikke gAit! 
Skigruppa holdt sin avslut- 
ning/premieutdeling 	pa 
Streifinn 4.april. 
Resultatlista for karusellrenn 
taler for seg selv. Vi vii ogsA 
minne om at vi bar løpere i 
junioralder som er med og "set-
ter Enebakk pA Norges-kartet" 
øyvind Andersen og Terje 
Jemterud bar representert kiub-
ben flere steder rundt om i lan-
det, med til dels svrt gode 
resultater. øyvind bar en 
8.plass som beste resultat av 
110 deltagere. 

Alpinbakken bar vrt benyttet 
forholdsvis mye i vinter. Flott 
dugnadsarbeid ble gjort for 
sesongstart, og mange bar stilt 
som vakter pA kve!dstid og i 
helgene. I løpet av vAren /som-
meren hAper vi igjen A gjøre 
forbednnger bide i heis og 
bakke, samt "varmebua". 
HApet er da A starte neste 
sesong med bedre forhold. 

RESULTATER 

Skikarusell 1995 

GU 	FIF.R 7 AR 
1. Morten Haga 

TIL SAWS 

Stompa sofabenk 
m/overkøye. 

Sofaen bar blA puter ogér 
uttrekkbar til dobbeltseng. 

Ny pris ca kr.5.000 
Selges for kr.2.300 

tif. 64928238 

2. Kristian Stubberud 
3. Jonas Greni 
4. Marius Alexander Karlsen 
JENTER 7 AR 
1. Silje Seby dybvik 
2. Ida Høy!and 
3. Kristin Kolbeinsen 
4. Monica BrAten 
5. Veronica Rudberg 

GUUER 8 AR 
1. Rudi paulsen 
2. Andreas Hansen 

JENTER 8 AR 
I .Linda Johansen 
2. Tina Bergskaug 

GUTTER 9 AR 
I. Kristoffer OppegArd 
2. Espen Langnes 
3. Jonas SandAs 
4. Andre Hallan 
5. Stian haugslien 
6. Mads Fossum 

JENTER 9 AR 
1. Tonje Dybvik 

GUFIhR 10 AR 
1. Eirik Nordli 
2. Andreas Vaa Vikdal 

Anders Utsikt 
4. Vegard Arnesen 

JENTER 10 AR 
I. Lene Meaas 

CU 1-1bR 11 AR 
1. Hans Jørgen hansen 
2. øyvind Meaas 

JENTER 12 AR 
I. Cecilie Oppegaard 
2. Monica Merli 

GUTTER 13 AR 
1. Andreas Kolbeinsen 
2. Tony Rofstad 
3. Stian Olsen 
4. Bjøm Tore Langnes 

JENTER 13 AR 
1. Slje Stener 

GUFIhR 14 AR 
1. HAvard Nordlie 
2.Askild B 
3. Atle Fischer 

JENTER 14 AR 
1. Marianne Andersen 

TRIMKLAS SEN 
1. Espen Olafsen 

Bolig onskes 

Møblert 

hybel 
Ønskes leid fra 
1.5. - 19.8.95 

Henv.: 
SF0 - Ytre 

Enebakk skole 
tif. 64924168 

KOMPOSTEN 

Enebakk IF 

Stor oppslutning om sesongens 
skiskole og karusellrenn 



Ny sjanse 
Ble du ikke med pa forsøket 
med kildesortering av hus-
holdningsavfall sist hØst? 
Til nA er 216 av naboene 
dine i tettbebyggelsen pa 
Flateby med. Bli med du 
ogsft! Det kjøkkenavfallet 
som er komposterbart kan bli 
jord pa Haugstein gftrd. 

Det som kreves av deltager-
ne er i hovedsak: 

- to avfalsbeholdere pa kjØkkenet 
- litt omtanke ved sortering mellom beholderne 
- ft gft noe lenger vei til den spesielle avfallsbeholderen 

Det gar ut invitasjon til ft delta i mftnedsskiftet, men du kan 
melde deg allerede nâ. Ring kommunens miljøvernrádgi-
ver, tlf. 64926060, sA far du de spesielle papirposene som 
mftbrukes til det komposterbare avfallet, samen med prak-
tsk informasjon 

ENEBAKK BONDEKVINNELAG 
minner om følgende. 

LØrdag 6.mai: 
Grete Waitz-løpet i Oslo. 
Vi tar felles buss fra Enebakk kirke kLl2. 

Kafebesøk som vanlig for løpet. Startnumrene hentes under ett. 
Send derfor ditt løpsnummer til Randi Solberg straks du har 
mottat det. 
Søndag 7.mai. Fredsmarsjen: 
Vi oppfordrer medlemmene väre til ft delta. 

Tirsdag 30.mai 
Tur til vennskapslaget vArt i Asker. Vi er invitert til Vollen 
kystkultursenter kl.18.00, Pftmeldinggsfrist innen 15.5. til 
Randi Solberg 64926139 og Reidun Krogstad 64926034 

PLATESALG PA KLUBBEN 

Lørdag 20.mai k1. 13.00 
blir det saig av single plater og LP-plater i 

Ytre Enebakk Ungdomsklubb. 

Det blir grilling, og saig av 
pølser + hamburgere + brus. 

Alle er velkommen til a delta. Vi synes det er 
koselig med besøk! 

YTRE ENEBAKK HUSMORLAG 

SLEKTSGRANSKING 
Det er fortsatt plasser pa slektsgranskingskur-
set som har oppstart 10.05.95. Kurset vil sA 

fortsette pA hØsten, sA for de som harmye a 
henge i med nft pa vAren er det ogsft mulighet for A 

fØlge kurset. Bindende pftmelding til 

Helvi Saitnes pa tif. 64924017. 

SMINKEKURS 
Det er fortsatt noen fA plasser igjen for etternøiere pA kurset 
som har oppstart 02.05 .95. Kurset vii ga over 2 kvelder og en 
dag, og det vil vre stØrst utbytte for de over 25 hr, men kurset 
er apent for alle over 14 fir. Bindende pftmelding til: 

Helvi Saltnes pa tlf. 64924017 

NH-logo 

_JL_ Misjons- 
huset, 
YTRE 

Miller 
i mai 

Søndag 7. mai 
kI. 17.00: 

Misjonsfest 
for hele familien 

Fredag 19. mai 
kI. 19.30: 

Nattverdmote 

Søndag 28. mai 
kI. 18.00: 

Mote 

(tD r.L'ivIr'J i m 

ENEBAKK KOMMUNE 

Kirkebygda B arnehage 
har ledige barnehageplasser for barn født 1993-94. 

Søknadsskjema fás p skolekontoret 

IV
ENEBAKK KOMMUNE 

Ekstrainntekt ? 
I lØpet av vAr/sommer 1995 skal det foretas utvendig oppussing 
av Det Gamle Herredshuset. Lag og foreninger som kan tenke 
seg a gjØre denne jobben pa dugnad, bes ta kontakt med kultur-

kontoret for nrmere opplysninger. 
Det tas forbehold om kulturutvalgets godkjenning. 

Kultursjefen 

Juniorkiubben i Ytre 
starter opp med 

HIP-HOP -DANSEKURS 
torsdag 27.4. k1.18.00 - 20.00 

Instr. Proffdansere fra Danseloftet i LillestrØm 
Kurset vii g  over 4 torsdager, og da vii kiubben 

vre stengt for de som ikke deltar pa kurset. 
Vi beklager dette, men hàper flest mulig mØter opp 

for a 1re seg HIP-HOP 

Kiubbleder 

Aromaterapi pa Flateby 
Aromaterapi er massasje med eteriske oljer som styrker krop- 
pens immunforsvar og lØser opp stive muskler. Gjør godt for 

kropp og sjel, og passer like godt for gammel som for ung. 

Prøvetime kr.50. 

Agnes Johannesen tif. 64 92 84 34 
Diplom fra Akademiet for Biofysiologi, 

NESTE KOMPOSTEN KOMMER 
MANDAG 15.MAI. 

INNLEVERING : FREDAG 5.MAI 

KIRKETJENER 
skal anettes i 1/4 stilling ved Man kirke 

Stillingen lønnes som kirketjener i ltr. 5 -15 (St.k. 6729) 

Søkeren mA vre medlem av Den norske kirke. 

Instruks for stillingen er for tiden under revisjon. 

Nrmere opplysninger fas ved henvendelse til sokneprestkon-
toret i Enebakk, tlf. 64 92 6150. 

Ansettelse skjer pa de vilkftr og med de plikter som til enhver 
tid fremgAr av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. 

Søknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vitnemAl, 
sendes Fellesrftdet i Enebakk sokn v/menighetsfullmektig 1912 
Enebakk innen 10.mai 

ENEBAKK PENSJONISTFORENING 
Mediemsmøte i Herredshuset, 
onsdag 10.mai k1.16.30 

Enebakk Høyres 
liste til 

kommunevalget 
1995 

Vedtatt pa nomina-
sjonsmøtet 25.4.95 
01 Nils M .BØhler 
02 Nils M.BØhler 
03 Eva R Ek 
04 Eva R.Ek 
05 KAre KjØlle 
06 KAre Kjølle 
07 Aslaug Tidemann 
08 Aslaug Tidemann 
09 Gunnar Tolns 
-10 Gunnar Tolns 
11 Agnes Kjølle 
12 Agnes Kjølie 
13 Gøran Vollan 
14 GØran Vollan 
15 Elisabeth A.Hast 
16 Elisabeth A.Hast 
17 Tore Busengdal 
18 Tore Busengdal 
19 ElseKathnne Tidemann 
20 Else Kathrine Tidemann 
21 Ken Dahie 
22 Sissel Sundby Kjølle 
23 øyvind Solvang 
24 Yvonne Wanberg Ness 
25 Tore Tidemann 
26 Marianne Lønning Ek 
27 Asgeir Hansen 	- 
28 Kristin Kubosch 
29 Thore Hoff 
30 Mona LØnning Ek 
31 Vidar Kolstad 
32 Amt Kubosch 
33 Lizzie BornhØft 
34 Karsten ButenschØn 
35 Glenn Robert Skaug 
36 Per Winther 

r.. 	
....Konsertka!ender for  Enebakk 	-+ 

U"""a r 	-- - Enebal&Musikkrad 	 

Dag Klokkeslett Sted Arrangor Kulturinnslag 

Søndag 
7. mai 

Enebakk 
Herredshus 

Human-etisk 
Forbund 

Borgelig konfirmasjon 
Enebakk Blandakor synger 

Fredag 
19.0g 
Iørdag 
20. mai 

Mjr 
u-skole 

Vik 	-. 
Musikkskole 

VIrkonsert 

25. mai 
11.juni 

kI. 11.00 Enebakk 
kirke 

Enebakk 
Kammerkor 



Ten 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! 

KOMPOSTEN 

Frigjøringsjubileet 1995: 

Feiringen i Enebakk 
Klart for Tuesday 
Girls i Mi xrhallen 

Søndag 7.mai er dagen for feiring av frigjøringsjubileet i Enebakk. 
Programmet er lagt opp av en komite samensatt av representanter for velfor-
eningene, idrettsforeningene, HV, sognepresten , veteraner, samt Enebakk 
kommune, repr. ved ordfØrer, skolesjef og kultursjef. 

Det er satt opp fØlgende  program forfeiringen: 

K!. 10.00 Bekransning av Petrus Oppegârds bauta pa Holt-sletta 

ki. 11.00 Festgudstjeneste i Enebakk kirke 
ki. 12.30 KirkekaffelFredskaffe pi Enebakk ungdomsskole 

Veteraner inviteres spesielt. Enkel servering. 

ki. 14.00 Fredsmarsj med start og innkomst ved Enebakk 
ungdomsskole. Rute: Tur retur bautaen pa Holt-sletta 
hvor HV representanter er til stede og sørger for 
forfriskninger. 

ki. 15.30 Avslutning ved Enebakk ungdomsskole. Planting av 
Fredstreet". Enebakk skolemusikkorps deltar 

Endelig skjer det: Et 
jenteband inntar scenen 
som hovedband under 
den àrlige rocke-
konserten i Mj&erhallen, 
nemlig Tuesday Girls. 

Som vanlig er det de tre ung-
domsklubbene som sthr som 
arrangører, med Økonomisk 
stØtte fra kulturutvalget. 
Ifølge egen karakteristikk er 
Tuesday Girls alt, untatt tech-
no. 
Tuesday Girls har spilt sarnmen 
i 4 Ar, og de har spilt for alle 
slags forsamlinger 09 aile 
aldersgrupper. Hva de stAr for 
vet vel mange alierede etter 
diverse opptredener i media: 
De har vrt i Rondo, Opp med 
Norge, Casino o.s.v. De opptrer 
pA de fleste powerplaylistene 
hos de fleste radiostasjonefle, 
og har sterke prestasjoner pA 
hitlister som Ti i skuddet og 

Radio Top Twenty. 
Deres debutalbum When 
yoire a tuesday girl er for-
iengst ute, og har fAtt kjempe-
mottagelse. 
De fern jentene kommer fra 
Larvik og Fredrikstad, og hvis 
du lurer pA hvor det noe spesi-
elle navnet deres kommer fra sA 
er det fordi at alle sammen er 
født pA en tirsdag. Helt sant,alt-
sAf bedyrer jentene som er mel-
lom 18 og 20 Ar. 

Ellers kan bygdas unge , rocke-
glade publikum glede seg til 
gjensyn med Nowhereland, 
Ragna Rock (tidl.ødeland), og 
Tritonus. De tre banda, sam-
men med Ursuiha og 
Xenophobia vii vre oppvar-
mingsband for jentene! 

GA ikke glipp av Arets rockebe-
givenhet i Enebakk. 

Arrangementet er Rusfritt 

Landets høyeste solsikke- 
dyrker du den i Enebakk? 

k 	:,W 

FREDSMALRSJEN7.MM 1995 

ENEBAKK UNGDOMSSKOLE - 
PETRUS OPPEGARDS BAUTA 

I 

Na kan du bli med a 
konkurrere om ii dyrke 
landets høyeste solsikke. 
Konkurransen er utlyst 
av Det norske hagesel-
skap, Gjennestad gart-
nerskole og 
Miljøheimevernet. 

For at du skal iykkes med sol-
sikken din, er det viktig at du 
veiger riktig frøsort. Vaiget er 
fritt, men det som anbefales er 
"Russian Giant", "Gigantus" og 
"Bismarckianus". 

Solsikkefrøet sAes inne i potte 
1-3 cm dypt i april, og piantes 
Ut nAr faren for nattefrost er 
over. Pianteavstand 60 cm. 
Pianten bØr bindes opp til kraf-
tige stokker elier til en vegg. 
Solsikken trives best pA 
nringsrik jord pA et lunt og 
solrikt sted. Regelmessig van-
ning og gjødsiing er nødvendig 
for A oppnA best mulig vekst.. 
Hvis du steller planten godt, vii 
den kunne bli 3-5 meter høy. 
Den biomstrer i juli - septem-
ber. 

15. september mAler du solsik-
kens lengde. Denne noterer du 
pA et rapporteringsskierna som 
vi skal trykke i Komposten nAr 
tiden nrmer seg. 

I Enebakk er det Hagelaget 
som organiserer konkurransen. 
For nrmere oppiysninger kan 
du ta kontakt med 

Bent Karlsen, Øvre Degrurn 
1912 Enebakk, 
tif. 64926144 



Bondekvinnelag 

Fylkesstyret i Akershus Bondekvinnelag: 
Fra hØyre: nyvalgt leder Liv Fiveland, Vestby, Eva Haug 
Enebakk, mona Cappelen, therum, Reidun Slaatsveen, Gansdalen, 
in grid Roxrud Fet. nestleder lngunn Raanaas, Frogn var ikke til 
stede. 

!vrig dugnadsgjeng tar seg en velfortjent pause: Foran fra v.2 Levi Trobe, Nils SØrli 0g, Sigurd 
Johansen.. Bak fra v.: Leif Killerud, Yngvar syversen, Ottar Hoistad, Bjarne Aasli og Asbjørn karis- 

Noen av medlemmene i interimssryret: Arne Krogsa?ther, Grete 
fuel Sverre og Ragnvald Halvorsen 

KOMPOSTEN 

 

Arsmøte i Akershus Full innsats for Pym-hjelpen 

Enebakk 	Bondekvinnelag 
arrangerte i var fylkesârsmøtet 
i Akershus Bondekivnnelag pa 
Ignarbakke. 
Alle mØttes først til andakt i 
Enebakk kirke der sogneprest 
Steinar Helgheim og organist 
Havard Oudenstad medvirket. 
ved ârsmøtets start hilste ordfø-
rer Einar Hoistad fra kommu-
nen og minte om hvor viktig 
det er a ta vare pa de gode tra-
disjoner, kulturen. 

Fylkesleder Ellen Thingelstad 
takket i sin ârsmøtetale med-
lemmene for den fine innsat-
sen som var gjort for a vinne 
EU-kampen. Ellers tok hun 
opp etableretsaken, betydning-
en av a skape optimisme og 
virksomhet i bygdene, om ver-
diskapning i lokalmiljøet. At 
kvinner kan og vii, viser utstil-
lingen "Husflid for alle" pa 
Hellerud i fjor hØst, og 
"Kvinner viser vei" i Oslo 
Spektrum nylig. Dette var for-
resten et emne som generalse- 
kretren 	i 	Norges 
Bondekvinnelag, Ellen Klynde-
rud, tok opp under en egen boik 
PA arsmøtet. 

Ellen Thingeisted oppfordret 
videre lagene til a fortsette 
kampanjen "Forbruker og pro-
dusent pa lag for miljø og kva-
litet". Det er viktig a vre 
bevisste i vare vaig. Kjøp nor-
ske varer, det sikrer arbeids-
plassene! 

Prospektkortkampanjen mot 
void pa TV er satt i gang pa mi-
tiativ fra fylkeslaga. Grensene 
flyttes stadig, og vi oppfordres 
til a protestere mot voldsscener 
pa skjermen ved a skrive til de 
fire forskjellige TV-selskapene. 

Barns oppvekstvilkâr er satt i 
søkelyset. Mange spør seg om 
enkelte barn kan ha for lange 
dager i barnehage/skole. 
A vise medmenneskeiighet er 
en prioritert oppgave. At vi i 
bygdenorge er sâ flinke med 
nrhet og omsorg for hveran-
dre er kanskje en myte som vi 
ma se nrmere pa. 

Dette emnet ble tatt opp spesi-
elt under ArsmØtetforedraget av 
forfatter og journalist Kersti 
Lunde Rustad, som forøvrig 
opprinnelig er fra Enebakk. 
Det var et meget interessant og 
tankevekkende foredrag som 

ble presentert pa en slik mate at 
tilhøreme virkelig lyttet. Vag a 
snakke med hverandre om 
savel problemer, konflikter og 
sorger som gleder. Vag a vre 
medmenneske, ha tid for hver-
andre. Det er mange ensomme. 
Sen ord pa følelsene. I løpet av 
foredraget leste hun ogsa fine 
09 11 

 

lyrik 
Kjersti Lunde Rustad har sam-
men med sykepleier Palma 
Osmundsen og lege Oddvar 
Anda skrevet boka "Oss men-
nesker imeilom", og det er utar-
beidet et eget hefte til hjeip ved 
studievirksomhet. Vi hâper a 
fa i gang studiesirkel pa dette 
emnet til høsten i várt lokailag. 

Ellers ble ârsmelding, regn-
skap, budsjett og handlingsplan 
gjennomgatt og godkjent. 
Vaigresultatet ble som følger: 
Ny leder er Liv Fiveland fra 
Vestby etter Ellen Thingelstad 
fra Nittedal/Hakadal som hadde 
frasagt seg gjenvalg etter 3 ir 
som fylkesleder. Nestleder er 
Ingunn Raaneaas, Frogn. 
Ellers i styret er Eva Haug, 
Enebakk, Ingrid Rotrud. Fet, 
Mona Cappeien, Brum og 
R eidun Slaatsveen, Gansdalen. 

Det var 76 utsendinger til ste-
de, og i tiliegg innbudte gjester. 
Blant gjestene var xresmedlem. 
i Akershus Bondekvinnelag 
Marit Holm fra Frogner, og de 
to zeresmedlemmene i lokalia-
get vârt, Olaug Breier og Mina 
Fossum. 

Enebakk Bondekvinnelag 
Randi R.SoTherg 

Foredragsholder pa drsmøtet i 
Akershus Bondekvinnelag, 
Kjersti Lunde Rustad 

Siden Pym-hjelpen over-
tok Barbøl Byggs lokaler 
i Kirkebygda 1.januar i 
fir har det vrt full akti-
vitet. 

Ase sØrli og Asta Syversen i 
sving med a pakke klcer som 
skal til Afrika. 

Mandag 3.april 1995 ble 
det avholdt stiftelsesmø-
te i den nye frimerke-
kiubben etter initiativ 
fra postkontorene i 
Enebakk. 
Kiubben fikk navnet: 

ENEBAKK 
POSTFILATELISTISKE 

KLUBB. 
Pit forhitnd hadde det meldt seg 
40 interesserte medlemmer i 
alderen 7 - 76 itr. Dette viser 
med all tydelighet at Enebakk 
Ønsker seg et miljø for frimer-
kesamlere i bygda. 
P5 stiftelsesmøtet tea net det 
seg 17 medlemmer 
Det ble oppnevnt et styre 
bestitende av: 
Roger Steinor, Flateby 
Grete Juel Sverre, Flateby 
Ragnvald Halvorsen, Enebakk 
Arne Krogseter, Ytre Enebakk 
Thomas Forfang, Ytre Enebakk 

Klubben planlegger forskjellige 
aktiviteter, bl.a. utstillinger, 
auksjoner, salg og bytting av 

Flere hjeipesendinger til nødli-
dene rundt i verden er ailerede 
ekspedert av garde - en trailer 
gikk til Zaire ved arsskiftet, og 
i fØrste kvartal ble 5000 sekker 
sendt avgarde til Tusla i samar-
beid med Kirkens nødhjelp. 

Fredag 25ii1 gàr to aie- 

i sarnarbeid med Kirkens nØd-
hjelp, og sa skal det sendes nok 
en container til Zaire. 
Da Komposten besøkte Pym-
hjeipens lager i tidligere Barbøl 
Bygg , var det full aktivitet. 17 
entusiastiske pensjonister var i 
full aktivitet med pakking av de 
forestâende hjelpesendingene 
til Afrika. 

Pym-hjelpen har inn-
samling av brukttOy 11. 
og 13. mai. se  ann. pa  

frimerker. Det blir foreløpig 
samling midt i bygda, Enebakk 
ungdomsskole hver 14.dag. 

Er DU interessert i frimerke-
samling?? Ta kontakt med 
postkontoret eller en i styret. 
Du er hjertelig velkommen! 

side 10. 
Mer informasjon om Pym-hjel-
pen finner du i februarnumme-
ret av Komposten. 

Ottar Hoistad kjører fram nye 
sekker med kker til sortering. 

Vi ser fram til A dyrke verdens 
mest utbredte hobby i 
ENEBAKK. 

Hilsen initiativtakerne 
Bjorn østby, Inge Rod og 

Wenche Lillemark 

Ny frimerkeklubb i Enebakk 



Hvorfor spille golf? 
Er du en av de som liker a bevege deg i naturskjØnne  omgivelser med et mail d 
forbli sprek, men ikke vii lope rundt med en puts pd 200 for d oppnd dette, er 
golfsporten noe du bør vurdere. Golfsporten gir deg: 

* God mosjon. Du gãr ca 10-15 km i løpet av en 18 hulls goifrunde. 
* Konsentrasjon. A slã en ball rundt en golfbane pa fterresst mulige slag, 

krever at du ma konsentrere deg hele tiden, og legge en plan for spillet 
ditt 

* Utfordringer. Enten du er nybegynner elier dreven goifspiller blir du 
aidri utliert 

* Nye venner. Hvor du enn reiser i verden vii du ofte finne en golfbane, og 
der er det ailtid noen du kan spille med 

* Bedre helse. Fiere med isinske undersøkelser viser at golfspiiiere er 
mindre syke enn andre 

* Fortsatt a kunne konkurrere. Du som tidligere har hatt et aktivt 
idrettsiiv med konkurranser ogutfordringer, kan ffi tiifredstilt ditt 
konkurranseinstinkt. Hver gang du gar pa banen konkurrerer du med 
deg selv eller medspilierne dine 

Alle kan spille golf Her er 3 generasjoner samlet 

KOMPOSTEN 

Gratulerer med golfbane i Enebakk 
Pa vegne av østmarka 
golfldubb kommer jeg 
med denne gratulasjo-
nen. Jeg tror dere gjor-
de et MEGET klokt vaig 

Østmarka Golfldubb (00K) er 
5 âr gammel, og hadde ved 
utgangen av 1994 550 med-
lemmer. 

I de siste 3 firene har vi lett 
etter et sted for en ny bane, o 
det har wert naturilig for oss 
konsentrere oss om Ski kom-
mune, siden det er der vi hØrer 
til i dag. 

Men, som noen av dere har 
fulgt med p,  ble ikke stedet vi 
hadde sett for oss i Ski, Søndre 
Ski Gârd godkjent omregulert 
til golfbane. Derfor var det 
naturlig at vi i 1994 begynte a 
lete etter egnede omrâder i 
nabokommunen var, Enebakk. 
0g, som dere vel alle sammen 
nâ er klar over, sâ blir det golf-
bane pa Vestby Gãrd, en av de 
fineste banene som er bygget i 
Norge, det er i alle fall vi sikre 
pa. 

Vii ØGK har inngátt et samar-
beide med Norges Golf 
Forbund (NGF) og Norsk 
Kvalitetssikring om a kvalitets-
sikre byggingen av banen var. 
Dette er et pilotprosjekt som 
NGF har tatt initiativet til, der-
for vet vi at det blir en meget 
fin bane som skal bygges pa 
Vestby Gard. 

Hva kan ØGK 
tilby Enebakk? 
Vi er en allerede etablert golf-
klubb med 550 medlemmer 
som har kunnskaper i det a dri-
ve golflclubb/bane, sâ dere 
kommer til "dekket bord" när 
det gjelder golfspill. 

Vi har et Økonomisk opplegg 
Mart for byggingen og driften 
av banen/kiubben. 

Vi er en av de rimeligste kiub-
bene i Norge som bygger fly 
bane. 

Samtidig med at den nye banen 
bygges, spiller vi i 1995 og i 
1996 pA Krokhol, kun 6 minut-
ters kjøring fra Vestby GArd. 

I ØGK er vi inndelt i grupper, 
og disse arrangerrer We turne-
ringer, treningssamlinger og 
andre former for samhold. 

Det er juniorgruppe med ca 50 
medlemmer i dag, seniorgruppe 
som ogsA er ca 50 medlemmer, 
damegruppe med ca 70 med-
lemmer og en herregruppe som 
er den stØrste. 

Hver av disse gruppene arran-
gerer konkurranser pA hver sine 
dager, og dette er med pA A ska-
pe det fine miljØet vi har i kiub-
ben i dag 

5 av wire seniorgolfere 
som venter pa a starte 
goifrunden. 

Golf er en 
snobbesport! 
Dette er ofte et inntrykk som 
sitter igjen hos mange. Men, 
sammenligner man med andre 
idretter, og tar med alle Arlige 
kostnader, vil man finne Ut at 
golfsporten ikke er blant de 
dyreste i lengden. 

A bii mediem av ØGK 
koster kr.10.000 + kon-
tingent pa kr. 2.500 pr 
ar. 
Disse kostnadene er satt sam-
men pA følgende mate: 
Innmeldingsavgift: 
kr.4.000 
MedlemslAn til ØGK: 
kr.6.000 
(tilbakebetales ved utmelding 
etter gitte regler) 

I tillegg kommer kr.2.500 i 
medlemskontingent pr Ar. 
Her har vi inngAtt en meget fin 
finansieringsavtale med Spare-
banken NOR, som gjør det 
enkelt A skaffe denne startkapi-
talen. Er du interessert, ta en 
tur innom og snakk med dem 
om hvordan dette kan lØses. 
Startutstyr kan man fA kjøpt 
nytt til ca kr.2.000, og det hol-
der i de tre første Arene. 

Hva far du for 
disse pengene? 
* Fritt spill pA egen bane gjen-
nom hele sesongen sA mye du 
Ønsker. 
* Tilgang pA kiubbens 
fasiliteter 
* Muliheter til etterutdanning 
bade nar det gjelder teori og 
praksis. 
* Muligheter til A spille pA 
golfbaner over hele verden nAr 
du er kommet ned i "handicap" 

Hva vil 
fremtiden bringe? 
Ja, det er ikke godi A si, men 
golfsporten er den raskest 
Økende i dretten i Norge. i 
1994 hadde Norges Golf 
Forbund ca 30.000 medlem-
mer, og hvis alle prognoser slAr 
til, beregnes det a were 80.000 
- 100.000 golfspillere i Norge i 
Ar 2.000.! 

Det betyr at det vil were et 
behov for flere golfbaner, og 
det bygges stadig nye. Men 
rundt tettstedene som vi ligger. 
vil det snart bli ventelister, sA 
det gelder A were raskt ute 
med a ta en beslutning om A 
melde seg inn i en golfklubb. 
Foreløpig er det plasser ledige 
hos oss, og vi stAr Mare med 
kurs som skal 1re deg A spille, 
sA det er bare A ta kontakt. Er 
du interessert, kom en tur inn-
om oss pA Krokhol og se hva 
golf er. Du er hjertelig velko- 
men. 	Vi Apner banen pA 
Krokhol 30.4.95. 

Velkommen som med-
lem i Østmarka 

Golfldubb. 

For mer informasjon, ta kontakt 
med: 
Gunnar Skulstad,formann 
tlf. 63839242 
Arnfinn Dinessen, nestform. 
tlf, 64869957 
Mette Røvang,kass. 64924001 
Jonas Bille, dagl.led.64865005 

Gunnar Skuistad 



Din lokale rørlegger 

ANDRESEII 
& SONNER AIS 
Vgliveien 25, Ytre Enebakk 
TIf. 64 92 43 54- 64 92 48 92 

Mobil 030 36 127 

ENEBAKK ELEKIROSENTER ANS 

Butikk og verksted ph Flatebysenteret 

64929281 
Saig, service og montering 

Radio, TV, video, anteririer, parabol, 
PC, alarm, kjol, frys, vask og oppvask 

1k/ce la re'nskapsførin-
gen din bit et sjansespill! 

ebakk 
egnskap.kontor % 

Autorisert regnskapsførerselskap 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Telefon 64 92 63 03 

ENEBAKK 
VANN OG VARME 

v/Ole Anton Gystad 
Durud Grd 

1914 Ytre Enebakk 
- Døgnservice - 

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

pr 	SYGG- OG TOMUERMESTER 	  

0 ILA Per-Erik østlie as  
0 II9I4YTRE ENEBAKK -TLF.64924340  

0 	 0 
0 	. .din lokale byggmester 

L -fagkunnskap gir trygghet 

ENEBAKK NA11JRTERAPI 
TIf. 64 92 70 44 

Fotsoneterapi, aromaterapi, kinesiologi, øreakupunktur, 
kran!osakralterapi, kostholdsvelledning, magnetfeitterapi. 
Diplom fra Instil utt for Heihetsmedisin - Medlem av NFS 

Rugvn. 4 B 	 1912 Enebakk 

JEVOS ENEBAKK VAKT 
OG SERVICE 

TLF. 64 92 79 00 
Personsøker 9669 78 23 

Postboks 70, 1912 ENEBAKK 

Vakthold - alarmmottak, 
alarmsentral 

UTSIKTS 
RAMMEVERKSTED 

1911 Flateby 

Alt I innramming 
Rask levering 

TIf. 64 92 86 10 

4D 
4D 

 4D 
	Marit Elin Sørli 

Naturterapeut 

El GJENSIDIG[ 
Forsikring 
Kirkegt. 1, 

Vektertorget 
2000 Lillestrom 

Teleton: 63 81 0911 

Rorleggerfirma 
ERIK KJELGAARD 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og heytrykksspyling 

Vi holder til i Enebakk Mølle 
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39 

Mobil: 03032 665 

Megler'n I Enebakk 
Vi har lokalkunnskapen og kari hjelpe 

bAde kjøper og selger. 
Bolig-, fritids- og nringseiendommer. 

Ta uforpliktende koritakt. 

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS 

Maier & Tapetserer 

Robert Wessel 
Utfører alt innen maling, 

tapetsering og gulviegging 
Ta kontakt pa telefon 64 92 56 07 

Mobil: 92 02 35 00 
Lindell - 1914 Ytre Enebakk 

Ludvigsen Kulde 

Saig, service og montasje 

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

Mobil: 942 36 224- Persons. 967 22 77 
Priv. 64 92 64 94 

Malerarbeid renhold 

Rn 

100P;i
ERIKSEN  

REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK 

ENEBAKK ELEKTRSENTER ANS 

Butikk og verksted pa Flatebysenteret 

64929281 
Saig, service og montering 

Radio, TV, video, antenner, parabol, 
PC, alarm, kjel, frys. vask og oppvask 

Ten 
trivsel 

—tenk 
Enebakk! 

Nurtian — Et i sk Forbund  
Enebakk Lokallag 

APNINGSTJTJ.ER  

ved Enebakk folkehibliotek 
1. September til 1. Mal: 
Mandag og Torsdag 	kI. 15.00 - 20.00 
Trrsda(. (L Freda,,i 	11 10.00 1500 
Lordag 	 01. 10.00 14.00 
Onsdag: Stengt 

1. Mal til 1, september: 
Mandag. 	 U. 15.00 - 20.00 
T11 d h sd Fi.i'r1 	ki ii. )O - 15.00 
Ond tg og lord a. 1engt 

VELKOMMEN! 

KOMPOSTEN 

 

FAG & SERVICE 

B orgerlig kOnfirmasj on Stor oppslutning om fotballskolen 

For 6. gang arrangerer 
Human-etisk-Forbund i 
Enebakk borgerlig kon-
firmasjon, 7.mai I 
Herredshuset: 

Konfirmantene: 
Charlotte Bampton 
Birgit Bun-um 
Askild Andersen Bø 
Bjorn Inge BØrli 
Lars øyvind Christiansen 
Stian Eikeset Fossum 
PAL Gunnar Frøyseth 
Ole Peder Ekelund Giever 
André Halset 

Morten BØhler Hansen 
Ingunn Henriksen 
Ole Henrik Friberg Johansen 
Marius KjelgArd 
Morten KjelgArd 
Kenneth Olberg 
Carina Fossberg Olsen 
Terje Rustand 
Eirik Snoksrud 
Christian stensvold 
Stian Sunlay 
Yvonne Thomsen 
Irene Thorbjømsen 
Christofa Key Thorén 
Tomas Hansen Torgersen 
Kim østbye 
Barbro øvergArd 

Det er rekordoppslut-
fling om irets fotbalisko-
le. Det var 160 pimeldte 
da fristen gikk ut, og en 
venteliste pa rundt 15 
som er kommet til etter 
dette. Den gode nyheten 
er at alle 160 kommer 
med. 

Det er fjerde Ar pA rad at 
idrettslagene - Enebakk IF og 
IL Dnv - i samarbeid med kul-
turkontoret arrangerer fotball-
skole for grunnskoleelever den 
første skoleferieuka. 

I hr blir fotbaliskolen avviklet 
i tidsrommet 19.-23 juni, og 
opplegget blir omtrent som for 
tidligere Ar, med variert trening 
Det blir en egen gruppe for de 
aller minste, med et mer avpas-
set treningsopplegg. 

Deltagerne pA fotbaliskolen 
mA betale en egenandel pA 
kr.300. 
For det fAr de instruksjon av 

Tilskudd og garantier 
bevilget I kulturstyrets 
mote 23.03.95: 

Kr. 7.000 
til utgivelse av Flateby kinos 
Kinobulletin 1995. Bulletinen 
spres i hele Enebakk og gir 
informasjon orn filmer som set-
tes opp pA Flateby kino. 

* 

dyktige trenere fra Enebakk IF 
og Driv, gratis busskyss frarn 
og tilbake til skOlen. brus, fot-
ball og T-skjorteT 

kr.5.000 
til Enebakk skolemusikkorps i_ 
støtte til Si og S2 kurs for 
musikanter i koprset. 

* 
kr. 10.000 
I 	underskuddsgaranti 	til 
Enebakk Dramatiske S1skab i 
forbindelse med oppsetning av 
UNGEN. 

Kulturutvalget bidrari At med 
55.000 kroner til gjennomfø-
ring av fotbaliskolen, soni fore-
g& pA Enebakk Stadion 

kr. 7.000 
.1 underskuddsgaranti i forbin- 

delse med arranementer rundt IF feiring av1000 ars jubileet for 
innføring av kristendornmen i 
Norge. 

Bevilgninger til kulturformah 



SOMMERBLOMSTER 

Korpsmedlemmene selger 
sommerblomster til inntekt 

for korpset I uke 19. 

Vi oppfordrer folk til a støtte korpsdriften 
ved a kjøpe sommerblomster 

Enebakk skolemusikkorps 

VARTILBUD 

DIESEL uten veiavgift 
HYDRO 

0 
TEXACO 

TEXACO S MØREOLJER 
KONTAKT SVARTHOL BRENSEL A/S 

TIf. 64 92 40 47 

SOLHEIM ELEKTRISKE 
autorisert elektroentreprenør 

er din lokale elektriker som utfører alt innen elektrisk 
installasjonsarbeid; nybygg, tilbygg alarmanlegg, 

renovering etc. 

RING OSS PA TELEFON 64 92 64 20 

Enebakk kommune 
Ordfører: Einar Holstad 

Varaordfører: Kjell Overgãrd 
Rãdmann: Nils Schaug 

Sentraladministrasjonen 	 Tekniske avdelinger - Herredshuset 
Herredshuset - 	 t1f. 64926060 - fax 64927111 
tif. 64926060- fax 64927111 

	
Forvaltningssjef: Torgils Opedai 

RAdmann Nils Schaug 
	 Bygningssjef: Stein Marsdal 

Personaisjef: Nils Petter Wiik 
	

Dnftssjef: Sverre Netting 
økonomisjef: øystein Lauen 

	 OppmAlingssjef: Oddbjøm Siijebøl 
Kommunep1aniegger/nringskonsuient: 

	Brannsjef: Torgils opedal 
Kari Elisabeth Morbech 
MiijøvernrAdgiver: Kari Elisabeth Morbech 
EDB-konsuient: Jon Digranes 
Formannskapssekretr: Sonja Nordhagen 

Oppvekstavdelingen - Herredshuset 
tif 64926060 - fax 64927308 
Skoiesjef: Hans Erik Holm 
Barnehagesjef: Hans Erik Holm 
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum 

Landbruksavd. - v/Herredshuset 
t1f. 64926451 - fax 64927284 
Skogbrukssjef: Asmund Jabr 
Jordbrukssjef: Anders Lein 

Enebakk kommuneskoger 
tif. 64925629 
1914 Ytre Enebakk 
Skogsbestyrer: Harald Brekken 

Kultur - Kulturformidlingssenteret-
Det Gamle Herredshuset 
t1f. 64926060 - fax 64926588 

Kultursjef: Per Sandvik 
Bibiioteksjef. Svein Hofpiass 
Komposten: Aslaug Tidemann 

Sosialavdelingen - Herredshuset 
TIf. 64926060- fax 64927111 
Sosialsjef: Ingegerd EspAs 

Helseavdelingen -Herredshuset 
tlf 64926060- fax 64927111 

Enebakk legesenter: 
tlf 64926360 - fax 64927020 

Flateby legesenter: tif 64928856 

Helsesjef/kommunelege 1: Torgeir iandvik 
Ledende helsesøster: Sissel Gundersen 
Kommunefysioterapeut I: Ellen Berg Ellingsen 

Pleie-og omsorgsavd.- 
Enebakk syke- og aldershjem, 
1914 Ytre Enebakk 
tif. 64924460 - fax 64925777 
Pleie- og omsorgssjef: Unni Floberghagen 

Enebakk Produkter A/S 
t1f. 64927460 - fax 64927331 
Gjøistad 
1912 Enebakk 
Daglig leder: Bjorn Arne Mostrm 

Nalringskoordinator: 
Halyard Waade 
tif 64926495 

Renovasjon 
t1f. 63841220 - 63840736 
ROAF A/S 
Postboks 38 
2007 KjeIler 
Adm.dir. Erik Stensrud 

E-verk 
Of 64872260 - fax 64872642 
Folio Energiverk A/S 
Postboks 13 
1401 Ski 
Adm.dir.: Helge Aas 

Statlige/fylkeskommunale etater, 
interkommunale seiskaper 

Trygdekontor: 	 Arbeidstilsyn: 
t1f.64926160 - fax 64927343 	 t1f. 64870275 - fax 64876910 - 
Enebakk trygdekontor 	 Arbeidstilsynet 1 .distr. Avd.kont.Ski 
1912 Enebakk 	 Sandervn.2 
Trygdesjef: Else-Marit Borgersen 	 1400 Ski r. 

Ligningskontor: 
Enebakk Ligningskontor 
t1f.64926461 - fax 64927310 
1912 Enebakk 
Ligningssjef: Jacob Mysen 

Arbeidskontor: 
t1f. 63818311 -fax 63816830 
Arbeidskontoret i LillestrØm 
Storgt. 15 
2000 Lillestrøm 

Tinglysningsmyndighet. 
t1f. 64873844 - fax 64872120 
Indre Folio Herredsrett 
Idrettsvn. 16A 
1400 Ski 

Politi/lensmann 
tif. 64926001 
Enebakk lensmannskontor 
1912 Enebakk 
Lensmann : Lars Sunde 

Nedre Romerike Politikammer 
2000 Liilestrøm 

ENEBAKK LEGESENTER 
Pa grunn av innføring av EDB ved Enebakk 
legsenter, vii kontoret holdes stengt for vanhige time-

IV avtaler fra mandag 0805 tom. torsdag 110595. Den 
nrmeste tiden etterpi vii en ogsâ matte sette opp et 

noe redusert entail timeavtaier. 
En av legene vii ha dagvakt og ta seg av øyeblikelig hjeip. 
vi  ber om forstftelse for at det kan bli noe vanskeligere A slippe 
til hos legen i denne perioden. SiktemAlet er naturligvis at vi 
ved hjelp av datajournalene skal kunne bli mer effektive og der-
med yte et bedre tilbud til befoikningen. 

Yngvar Braathen 
daglig leder Enebakk legesenter 

HUSK 
Visitasgudstj eneste 

med biskop Fougner 

Enebakk kirke 
30.april Id. 11.00 

Ytre Enebakk Ungdomsklubb: 

Temakveldene fortsetter 
Vi fortsetter med tema-
kveldene vãre. Na har vi 
kommet til gruppearbei-
dene. 
Ungdommene er delt inn 
i grupper etter alder, og 
skal were med pa a utar-
beide normer for kiub-
ben. Vi skal ogsã ha en 
gruppe som skal jobbe 
med rusproblematikken. 

Vi føler at vi har fAtt engasjert 
ungdommene i Iøpet av de to 

KOMPOSTEN 

temakveidene vi bar hatt pi 
kiubben for pAske. 	Kai 
Svarthol har stAtt for opplegget, 
og han vii fortsatt vre med oss 
under gruppearbeidene som vii 
gA over to tirsdager - 
25.4o- 2.5.    

Dette er noe vi vii fØige opp 
etter sommerferien. Da er det 
nye mediemmer som kommer 
til kiubben, og disse temakvel-
dene vi har hatt nA er ogsA en 
fin mAte A bli kjent pA. 

Karin 


