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sitat:

Kpanselag for Kipkebygdens nye bapneskoleskole
Om ett halvt fir, etter høstferien, star skolen innflyttningsklar. Kranselaget 9.april markerte
ikke bare at bygget er i rute, men at Enebakk bygger for barna i kommunen.
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Nogfinns det mad och
mening i vãrfdrd men del er vägen, som
är möden värd
Karin Boye
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Taxi i Enebakk

C209F - A. Antonsen
C1 90F - E. Rosenvinge
C92R - E. Bekkelund
C1 94F - M. Enersen
NB - Spesialtransport - rullestol - Maxi Taxi 15 s.
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Ortlførerens
hjirix
<<Bjerkely kjøpt med
tanke pa samfunnsnyttige formal for
Enebakks innbyggere>>
Endelig er vãrmãnedene her!
April er snart slutt, og vi Ønsker mai veikommen! Det har
nA wert deadline for skifting av vinterdekk ph kjøretøyene
vAre, og igjen oppievde vi at snøfaiiene ikke var siutt. Na vii
vi ha var!
For ikke helt A forlate vinteren, har jeg lyst tit A nevne iitt
om de vinterarrangementene som har vrt i Enebakk. Det
har wert arrangert iandsrenn, kretsrenn og Karuseilene i
Enebakk denne vinteren, og mange har deitatt. De sportslige
arrangementene er viktige for den enkelte, bAde med hensyn
tit skigiede og selvfØielse. Det er ogsA viktig at man blir kiar
over at ikke alle kan vinne i konkurransene. Det kan aldri bii
utnevnt vinnere dersom det ikke er noen som blir nr.2, nr.3,
eller sistemann. En person jeg kjenner sier: Man mA 1re seg
A takie et tap fØr man kan bii en god vinner! Dette er vei noe
vi alle har erfart gjennom iivet.
En som kanskje ogsA har erfart dette er vel Thomas Alsgaard. Han har ikke bestandig vunnet seiv om det kan virke
siik. Ved avsiutningen ph karuselirennene pa' Fiateby fikk
deltakerne mote Thomas, da han kom til Streifinn for bLa. A
deie Ut premier. Dette var nok en stor oppieveise for de som
hadde deitatt.
En annen hyggelig ting som jeg kan informere om, er at
Enebakk kommune muntiig er innviiget kr.50.000,- i forbindeise med prosjektet <<Lokaibaserte rustiitak i Folio>>. Dette
prosjektet kan det leses om et annet sted i Komposten. Det
er et ønske fra oss at disse midlene kan brukes i ungdomskiubbene. Planen er at man skal kjøpe data og tilkoble seg
Internett. Det gjenstAr bare A se om det skriftiige tilsagnet
blir det samme som det muntlige.
NAr dette ieses, har det ogsA wert Apning av Internett-tiigang ph Enebakk Bibliotek. Dette er et positivt tiltak for oss
alle. Jeg sA for øvrig ph TV at i en kommune ble godt voksne
oppirt av eiever tit A bruke data. Dette var et flott tiltak
som ble godt mottatt av begge gruppene. Det burde were et
mAl A fA tit noe lignende i vAr kommune.
SA over tit den mere framtid. I juni mAned er det klart for
Apning av apotekfiliai ph Flateby. Vi har fAtt dette bekreftet
fra LiilestrØm apotek, som stAr for driften av filiaien. Det er
et hAp om at det nA skal bii enkiere A hente medisiner. Pianen
er at det ogsA skal Apnes et fiiiaiapotek i Ytre Enebakk hvor
Ski apotek skal stA for driften. Det er ennA ikke kiart nAr
dette fiiiaiapoteket Apner.
I dette nummeret er det ogsA skrevet en del om Bjerkely.
Jeg har lyst tit iA presisere at eiendommen er kjøpt med
tanke ph samfunnsnyttige formAi for Enebakk's innbyggere.
Ytre Enebakk savner iokaler, og jeg ser heit kiart at Bjerkeiy
kan dekke et behov. Det er ogsA viktig at Enebakk kommune
styrer utvikiingen i et omrAde som ligger sA sentralt tit.
Fiyktningestrømmen tit Norge fra Balkan vii imidiertid
ogsA berØre Enebakk, og vi mA ta vArt ansvar som kommune
tit A gi et tiibud om opphoid for flyktningene, inntil partene i
krigen iegger ned vApnene og folk kan flytte tiibake. Det
eneste tilbudet vi har er Bjerkeiy, og formannskapet ble informert om dette for man vedtok A kjøpe omrAdet. Et eventuelt flyktningemottak vii were midlertidig, og kommunestyrets medlemmer mA were forberedt ph A behandle en sak
om mottak ph forholdsvis kort varsel.

Ian og tilskudd til hohglormài
1999
av eidre boliger. Ordningen omfatter husstan-

Etablerings-/utbedringslAn
Enebakk kommune yter iAn tit utbedring av
bolig, tit kjøpfoppsetting av bolig, samt tit refinansiering. LAnene er avdragfrie i 5 Ar og nedbetaies deretter over 15 Ar. Husbankens flytende rente. 1. kvartai 1999 er denne 6,7% p.a.,
2. kvartai 8,1% p.a.
LAn tit utbedring av boliger ytes tit eidre,
ufØre elier andre med spesieile sosiale behov.

Utbedrings-/etableringstilskudd
Det kan innvilges utbedringstilskudd, begrenset oppad tit kr. 20.000,-, i.f.m. utbedring

VII Wepne ho i Enebakk!
Ung kvinnelig nyansatt fysioterapeut i Enebakk kommune Ønsker a
leie liten leilighet/hybel strak. Ta
kontakt med:
Fysioterapi tjenesten, Enebakk Kommune pa tlf. :64990206/64990209.

der med eidre og uføre samt familier med iiten
betaiingsevne.
Det kan ogsA ytes tilskudd tii etabiering samt tii
tilrettelegging av bolig for ser1ig vanskeligstiite husstander (husstander som er under
sosiai rehabiiitering eiler som har spesieiie
boligbehov). Unge i etableringsfasen konirner
ogsA inn under ordningen. SØknadsskjemaer og
mermere opplysninger fAs ved henvendelse tit
Enebakk kommune, rAdmannskontoret, tlf. 64990107.
Sknadsfrist 1. mai 1999.

Boliger sekes lii kommune-ansatte
Enebakk kommune Ønsker A bistA alle
sine nyansatte i jakten pa ett krypinn i
kommunen. Det vii i vãrmAnedene
komme flere nytilsatte innenfor flere
sektorer. Disse Ønsker a bo i kommunen
de jobber i.

Utleiere og fremtidige utleiere ta kontakt pa tif. 64990142/64990104.

Enebakk kommune
Ordfører: Jorunn Buer
Râdmann: Nils Schaug
Sentraladministrasjonen
Herredshuset
Tlf.: 64 99 0100-fax: 64 92 71 ii
E-post: enebakk.kommune@online.no
Internett: http://www.sol.no/enebakk-kommune/
RAdmann: Nils Schaug
Personalsjef: Anne Elisabeth Thorshov
økonomisjef: Didrik Hjort
Datasjef: Jon Digranes
Formannskapssekretr: Sonja Nordhagen
Komposten
Informasjonskonsuient: Helvi Saitnes
tif. dir.: 64 99 0104- fax: 64 92 71 11
Avd. for skole/barnehage
Herredshuset
hf.: 6499 0140 - fax: 64 92 73 08
Skoiesjef: Roar Paulsrud
Barnehagesjef: Roar Pauisrud
Leder PP-tjenesten: Tone Fagerli
Kulturavdelingen
Det gml. Herredshuset
TIf.: 6499 0190 - fax: 6492 65 88
Kultursjef: Per Sandvik
Enebakk bibliotek
Tif.: 64 99 02 00
Bibiioteksjef: Jytte Toft Nielsen
E-post: enebakk.bibliotek@ah.teiia.no
Sosialavdelingen
Herredshuset
hf.: 64 92 72 89-fax: 64 92 71 ii
Sosialsjef: Gunnar Totland Olsen

Frister for limlevering av doff til Konosten
1. halvàr 1999:

Helseavdelingen
Herredshuset
TIf.:64926360- fax- 64927020
Kommunelege Ilheisesjef: Torgeir Landvik
Enebakk iegesenter
Daglig ieder: Yngvar Braathen
Legevaktsentral tlf.: 64 87 19 30
øyebiikkelig hjelp (utenom legesenterets
Apningstid, ki. 08-16(15)).
Fra kI. 16.00-08.00 tlf.: 64 87 19 30
Enebakk fysioterapi
Sjefsfysioterapeut: Ellen Berg Ellingsen
tlf.: 64 99 02 05

Onsdag 5. mai for utgivelse 26. mai
Onsdag 9. juni for utgiveise 30. juni

Private fysioterapeuter tlf.: 64 92 46 77
Kirkebygden helsestasjon tlf.: 64 99 02 10

Ledende heisesØster: Sissei Gundersen
Fiateby helsestasjon tlf.: 64 92 88 56
Ytre Enebakk helsestasjon tlf.: 6492 40.32,
Pleie- og omsorgsavdelingen
Enebakk alders- og sykehjem
hf.: 64 92 44 60 - fax: 64 92 57 57
Pleie- og omsorgssjef : Fredrik Konstad
Driftsleder hjembasert omsorg: Unni Bøhler
Driftsleder institusjorisbasert omsorg:
Grethe Venner
Driftsleder avd. for funksjonshemmede:
Kontortid: Ki. 08.00-16.00
Psykiatritjenesten, tlf,: 64 92 44 60
Enebakk psykiatriske dagsenter, tirsd./torsd.
KI. 10.45-14.45. Tif. 64 92 58 29.
Tekniske avdelinger
Herredshuset
Tlf.: 64 99 0120
Bygningssjef: Stein Marsdal
Driftssjef: Sverre Netting
Brannsjef: Oddbjørn Siljebøi
Landbruksavdelingefl
Herredshuset
Tif.: 64 99 02 20 - fax: 64 92 72 84
Skogbruksssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein
Enebakk kommuneskoger
1914 Ytre Enebakk
Tif.: 64 92 56 29
Skogbestyrer: Harald Brekken
Enebakk Produkter AS
Gjølstad, 1912 Ytre Enebakk
Tif.:64927460- fax: 6492733i
Daglig ieder: Karen Hagen
Renovasjon
ROAF
Postboks 98, 2020 Skedsmokorset
Tlf.: 64 83 57 20 - fax: 64 83 57 30
Adm. dir.: Erik Steensrud
Forliksrtidet
Herredshuset
TIC: 64 99 0165
Formann: Anne-Lise Skaug
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FRill FORUM
Redaksjonen har mottattflere anonyme leserinnlegg til Fritt Forum. Lesere som Ønsker d vre
anonyme, ma oppgi sin navn til redaksjonen ellers blir innieggene ikke trykket!
Redaksjonen forbe holder seg retten til dforkorte lange innlegg.

Hoistad blander kortene i Sunde-saken
Komposten er drlig egnet
som debattorgan med utgivelse
en gang i mâneden, men nir
bladet velger a ta inn stortingsrepresentant Einar Hoistads
synspunkter i Siri Sunde-saken
menerjeg at det er pa sin plass
med et motinnlegg.
Hoistad gjør et nummer av at
Kr F er eneste parti som kjører
en rem linje i denne saken, i den
mening at Kirken selv mA fA
styre i eget hus og at andre partier, først og fremst Ap med sin
"erkebiskop" Grete Knudsen
vii overta styringen i Kirken.
SA langt er saken rimelig grei,
men han blander kortene fullstendig mAr han øyeblikket etter forlater Kr F-linjen og kjører en bredside mot biskop
KØhns beslutning og det han
kaller "lØftebrudd". Hans kopling av denne saken til det Andelige liv i Enebakk har jeg
problem med A finne, om han
da ikke tenker ph det forhold at
begge prestene sammen med
108 andre (i følge Romerikes
blad) har skrevet under pa en
støtteerkhering til biskop
Kvarmes kritikk av biskop
KØhn.
Det er yel neppe noe menneske som har fulgt denne saken som ikke har kjennskap til
biskop Køhns syn. NAr hun i
1997 bidro til den enstemmige
tilsiutningen til KirkemØtet,
var det hell Mart at hun ga sin
subsidire stØtte til denne

fordi den var knyttet opp til et
forbehold om at Kirken aktivt
skulle arbeide for A bedre forholdet til de homofile. Dessuten skjønte hun, sammen med
mindretailet som delte hennes
syn, at det var viktig A beholde
en viss grad av enhet for at
man i det hele tatt skulle
komme videre i denne saken.
NAr hun fattet sin beslutningen
1 feb i fir var dette bi a basert
ph at villcArene ikke lenger eksisterte, ved at Siri Sunde inngikk partnerskap og at det i 10pet av eft hr ikke var tatt noe
initiativ fra Kirkens side overfor de homofile som gruppe.
Situasjonen var faktisk den at
flere biskoper hadde satt seg
opp mot det enstemmige vedtaket og akseptert diskriminering av homofile i menighetene. Kirkemøtet avvek dessuten i 1998 fra sin egen beslutning Aret fØr ved A utestenge en
homofil kandidat fra et sentralt
very.
Den ene siden ved denne saken viser en biskop som i enertid angrer ph at hun først
prøvde en pragmatisk linje og
viste kompromissvilje, men
innsA senere at hun ikke kunne
annet enn A fatte en fly beslutning i strid med den avgjorelsen som tidligere var tan. Etter
nøye vurdering tok hun konsekvensen av det hun mente var
rett. Det som Holstad og store
deler av Kirkens menn og

kvinner kaller lØftebrudd
burde heller vrt omtalt som
en ansvarlig, modig og konsekvent handling som kan stA
som forbilde for bide leg og
1rd.
Den andre siden av Sundesaken berØrer men direkte Holstads nAvrende funksjon som
rikspolitiker. Dersom biskop
KØhn ikke hadde fulgt sin egen
overbevisning, og hadde inniedet- avskjedssak mot Sin
Sunde, yule homofilisaken
ganske snart havnet i fanget til
politikeme og sannsynligvis
ogsA rettsvesenet. Hvis Holstad og hans partifeller virkelig
Ønsker at Kirken skal holde orden i eget hus og unngA at Appolitikere og andre skal blande
seg inn, sA bør de virkelig
sende en varm takk til Rosemarie KØhn for den besiutningen hun fattet.
I denne saken er det flere
oppfatninger om hva som er
"Guds gode vilje". Vi vet hva
vAr biskop, Enebakks prester
og 108 andre mener, men vi vet
ogsA at det er svrt mange som
gir biskop KØhn sin fulie
støtte. Etter min mening var
det nødvendig at vi fikk den
debatten som nA har pAgAtt i
flere máneder. og jeg tror at det
er Iangt igjen fr vi kan trekke

Rddmannen
haror6et
Eiendommen Bjerkely i Pre
Enebakk har wert til saigs en
tid, og mulig kjØp har wert
diskutert bade iformannskap
og kommunestyre, uten at det
har gitt sarlig konkreteføringer For en tid tilbakefikk
kommunen en direkte henvendeisefra eierne av stedet, som
gjerne Ønsket at vi skulle overta eiendommen, og etter et
mote med dem i mars fikk viforled.en dag et konkret tilbud
urn kjøp av eiendommen. 3,2 millioner kroner Etter min oppfatning er dette neppe en ublu pris for en sentralt ogflott beliggende eiendom pa 26 mali Fire Enebakk Jeg har i skrivende stund nettopp deitattpá mote iformannskapet, som
enstemmig gikk inn for kjøp av Bjerkely, og som samtidig
stilte 300.000 kr til disposisjon for a sette stedet i stand.
Hva kan vi sâ bruke denne eiendommen til? Det erfiere
forsiag til dette, men pa si/a vii det vel gâ i retning av at
eiendommen blir drevet som et slags samfunnshus, der forskjeiiige lag ogforeninger viifâ muligheter til a benytte stedet. Det er mange mindre rom og tre stØrre saler som utmerket godt kan egne seg til mØtevirksomhet. Ungdomsklubb?
Aktivitetssenter? Hobbyvirksomhet? Eldresenter og yngresenter? Mulighetene er mange.
Fjernsynsreportasjenefra Kosovo/Balkan har ápenbart
grepet oss pa en uvanlig direkte mate. Jeg harfdtt mange direkte henvendelser og telefonerfra innbyggere i Enebakk
som tar opp spørsmaiet om hva vii Enebakk kommune kan
gjØre ford avhjelpe den nØden som vi alle har sett. Her tror
jeg at Bjerkely-eiendommen liar usedvaniige muligheter Poliriske organer i Enebakk kommune liar i skrivende stund
ikke tart prinsipieil stilling ill spørsmd let om etablering av
asylmottak pd Bjerkei); men dette vii adminisrrasjonen arbeide intenst med i niermeste tid og ndr du leser dette, er vel
mye sannsynligvis avklart. W liar ailerede hatt positive samtaler med og tilbudfra Utlendingsdirektoratet, og mange er
nil optimistiske til mulighetene for et Enebakk kommune starter oppflvkminge,nozrakfor en begrenser ridsperiode. Derst kzhIii- teizLLc't.er
Ikfr#rp1 at waUevj

en konklus jon.

Torrnod Berger. Flateby

Veeeldig skuffet

Opienteping for alle
Orienteringsgruppa Driv skal i ár, i tillegg til den tradisjonelle turorienteringen, arrangere tur -oriente ring for barn og nybegynnere.
Arets nyhet er at det blir lagt Ut veldig
enkel tur-o poster i nermi1jøet. Disse
postene blir lagt Ut i tilknytning til Vaglia og Drivplassen. Her har hele farnilien anledning til A komme seg Ut i naturen, og la det bli en spennende og opplevelsesrik tur bade for barn og voksne.
Traseen er lagt slik at man kan benytte
veier og store' stier, og en vii derfor hele
•tiden ha kontroll p hvor man er, selv om
en tidligere ikke har kjennskap til kart og
kompass. Starten pa ârets tur-orientering
og nybegynner tur-orientering er fra
<<Myra>> merket fra Revefaret 15.
Her vil det bli anledning til a kjØpe tur
0-poser, bAde til vAr tradisjonelle tur-ori-

entering, og til vArt nye opplegg for nybegynnere.
Denne dagen vii mediemmer av ogruppa were til stede og de som Ønsker
det en kort innføring i bruk av kart og
kompass. Det blir ogsA anledning til A
prove seg i en enkel iØype. Ikke la denne
muligheten til A 1re kart og kompass gA
fra deg. MØt derfor opp pA <<Myra>> søndag 2.mai klokken 12.00 - 15.00.
Hvis du har, kan du ta med deg kompass, men matpakke trengs ikke, da vi
tilbyr pØlser, brus, kaffe og kaker. Det
blir ogsA en liten premie for a ha fullfØrt
vAr hue <<prøve tur-orientering>>.

Forst til dere Enebakkinger ca.290)! !!! som kom for a se pa*
<<Den spanske flue>> - tusen takk for støue og for interessen
dere viste oss, for det var mono!
12.mars,14.mars, 17.mars, 19.mars, 20.mars ph Flateby samfunnshus, og 24.mars ph Mjr ungdomsskole.( der var det 21
betalende!) Tusen takk til dere!
Si til resten av befolkningen (ca.3700?) hvor var dere? Ikke Si:
<<jeg skulle bort, sA jeg rakk det ikke>>, <<vi fikk mmddagsgjesten>, <<jeg visste ikke det var noe>>, <<er det teatergruppe ph Viateby>> osv - det holder ikke!
Planlegging - er et fint ord, spontanitet er et annet.
Med vAr annonsering i form av piakater, flygebiad i alie post
kasser, kabel-tv bAde i Ytre og Flateby, forhAndsomtale i Romerikes Blad - <<Hva skjer i helgen>>, Omtale i bAde øvre SmAlenene og østlandets Blad samt omtale underveis mens stykket gikk, <<kulturkaiender>> i Komposten, bAde februar og mars.
RedaktØren var invitert til A se stykket, takket ja, men kom
ikke! Hvorfor?
SA dere som ikke har fAtt med dere noe av dette mA vre de
som absolutt ikke er interessel'tjE komedieteater, ei heller for
late go'sto1en!!
Som ieserne s1jønner er vi, iallefali jeg, veeeldig skuffet over
den manglende oppsiutningen fra dere som ikke var der. Det
er mye arbeid bak en slik oppsetting og mange trivielle forsakeiser. Men, vi har gjort alt med glede! Seiv om vi kanskje ble
litt psykisk nedbrutt av sA lite folk i salen, hadde vi spillegleden ph topp, og ga alt til de som var tilstede. Derfor hadde det
ogsA gledet oss A se akkurat deg hos oss en av de ovennevnte
dagene, men nA er det for sent.'--Jeg/vi er Apen for hva vi skal gjøre annerledes for A fA publikum til oss. Kan du hjelpe?

opieite iin - trim for hiepte og hjepne
Teatraisk hilsen Grete Juel Sverre,
ENEBAKK DRAMATISKE SILSKAB
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ENEBAKK FREMSKRITTSPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Britt Gaathaug
Geir Dahl
Karin Holmedal
Ragnar W. Nord
Brit Fredriksen
Mette Lilleng
Roger Holland
Nina Ansethmoefl
Widar Finn Jensen
Per Myhrer
Nils Butenschøn
Trond Bardum
Unnur GudmundsdOttir
Willy Hansen
Ole Berm Lysne
Gro Solberg
Heidi Lindstrom
Bjørg Jahr
Lisbeth Gaathaug
EspenDahi
Anita Berglund
Lisbeth RØkenes
SØlvi Lysfjord
Leikny Derlick
Knut Sandaker

Flateby
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SENTERPARTIETS LISTE
1-2
3-4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ii.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
33.
34.
35.

Hans Guslund
Elin Slette
Trond Enger
Hans Kr. Barbøl
Britt Høgman Dehli
Tor Bergersen
Tove Stang Kjeldstrup
Morten Wilhelmsen
Gunhild Haug
øystein Moholt
AinaJahr
Frode Grosvold
Hovel Heiaas
Heidi Løland
Terje Haug
Sigmund Sundby
Karin Hvidsten
Jostein Eriksen
Anne Marit UngersnesS
KnutGjestaflg
Ase Killerud
Jan Tore Solberg
Erik Slette
Heidi Halset
Anders Lein
Jacob Mysen
Nina Fjerdingby
øyvind østvaag
Jan Ove Killerud
Rune Haukeland
Jens Jacobsen
Unni Degrum

ENEBAKK HØYRE
Ken Dahie
1-2
Nils M. BØhler
3-4
Kirsten Brodin Gabrielsen
5-6
Tore Busengdal
7-8
9-10 Bent Aasli
11-12 Rolf Larsen
13-14 TorgeirAufle
15-16 AmdtKubosCh
17-18 Kjetil Hrland
19-20 Øyvind Solvang
Jeanette Westland
21.
Kristin Kubosch
22.
Glenn R. Skaug
23.
Kjersti H. Hobøl
24.
Trond Haga
25.
Thore Hoff
26.
Wenche Floimsen
27,
Sissel A. Sundby KjØlle
28.
Even Ungersness
29.
Nina Rosenvinge
30.
TrygveJ.Moe
31.
PM Rust
32.
Elin Trade Sponberg
33.

Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk
Enebakk
Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk
Flateby
Enebakk
Enebakk
Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Flateby
Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk
Flateby
Enebakk
Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk
Enebakk
Enebakk

Flateby
Ytre Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Flateby
Flateby
Ytre Enebakk
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Jan Wikstrøm
Hilde Skaslien Paulsen
Knut Dahl
Sigvart Øgreid
Bjorn Øverâs
Thore Enger
Remi Ash
Terje Taraldset
Kai Nikolaisen
Ronny Wickstrøm
Marion Enger
Gunnar Berg
Mona Lauritsen
Tor Idar Paulsen
Marianne Øversveen
Geir Skaslien
Glenn Ake BjørnevAg
Glenn Skøyum
Hans Fr. Gystad
Frank Cato Heimdal
Jan Øverli
Roy Nordstrand
Roy Olsen
Tor Viggen
Morten Johannessen
Mai Helen Strom
Per Vangli
PM Paulsen

Kristelig Folkeparti
Einar 1-lolstad
1-2
Bern Norborg
3-4
Jan Inge Heigheim
5-6
Anne Skukkestad Aarland
7-8
9-10 Leif Øystein Syversen
11-12 Leiv Kre Aambø
13. Marta Eldbjørg Heihand
14. Andreas Barbøl
15. Ella HobOl
16. Gordon Petterson
17. Town Raans
18. Inger Magerøy
19. Helene Barbel
Reidar Mork
20.
Marte G. Lilleng
21.
Birger Høylund
22.
NilsLøvik
23.
Johannes Kristoffer Redse
24.
Grete Bakke Syversen
25.
Ragnhild Kigen
26.
Marit Buer
27.
Carsten Henrik BarbøI
28.
Ottar Hoistad
29.
Kari Ljøkjell Johansen
30.
Fred Vidar Hjortland
31.
Madli Magerøy
32.
Roar Eriksen
33.
Karl-Johan Solvang
34.
Kari Høylund
35.
Astrid Andøl Toombas
36.
Yngvar Syversen
37.
Grete Aainbø Redse
38.
Arvid Eriksen
39.

Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk
Flateby
Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk

Ytre Enebakk
Enebakk
Flateby
Flateby
Ytre Enebakk
Enebakk
Flateby
Enebakk
Enebakk
Enebakk
Enebakk
Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
.Enebakk
Ytre Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk
Enebakk
Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk

RV-LISTE
Hildegunn Schumann, I og 2 plass Ytre Enebakk
Siggerud
Rune Askvik, 3 og 4. Plass
Ytre Enebakk
Leif Berstad, 5og 6. plass
Flateby
Nils Jørgen StrØm, log 8. plass
Bente Tone Damli, 9og 10. plass Siggerud
Ytre Enebakk
Arne Augestad,11 Og 12. plass
Flateby
Harald Hasle, l3og 14 plass
Flateby
Stian Hellel5. og 16. plass
Flateby
Bent Utsigtll. og 18. plass
Flateby
Tim Grenil9. og 20. plass
Flateby
Liv Rosenborg2l. og 22. plass
Flateby
Jostein Strøm23. og 24. plass
Enebakk
Trond Aspelund25. og 26. plass
Ytre Enebakk
Petter Brevig, 21. og 28. plass
Siggerud
Leela Guenin, 29. plass
Ytre Enebakk
Baard Hageland, 30. plass
Ytre Enebakk
Monica Olsen, 31. plass
Flateby
Rolf Solberg, 32. plass
Flateby
Johan Rosenborg, 33. plass
Hildegünfl
Schumann
Leder :
Sekr: Lene Holmen

restevikar
I pâvente av ansettelse av fly kapellan for prestegjelde, vii vi fra og med mai maned ha to vikarer i funksjon i tillegg til soknepresten. Leif Fjeld er godt kjent her i bygda, ogsã fra to tidligere perioder som prestevikar. Lita Vera Lund er ordinert prest og har hatt de mânedlige gudstjenstene pa sykehjemmet et haivt ãrs tid.
Det er ventet at den nye kapellanen tiltrer til hosten.

DET NORSKE ARBEIDERPARTI
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Jorunn Buer
Geir Tørâsen
Bent Lillejordet
Kari Glavin
Sverre Annaniassen
Anne Lise Skaug
Jon Fredheim
Kenneth Utsikt
Per Strømsborg
Eva Rustad
Ole Chr. Tunheim
Hilde Myhrer
Asmund Aune
Trine Lise Skaug
Magne Berg
Eli Sanner
Kjell T. Hohen
Lilla Hermansen
Tore Sanner
Lars Kvalvâg
Odd Lillejordet
Rune Hagren
Eilert Buer
Roar Torgersefl
Egil JØrgensefl
Dag Skaug
Trygve Andersen

Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Flateby
Flateby
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Flateby
Enebakk
Ytre Enebakk
Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Enebakk
Ytre Enebakk
Enebakk
Enebakk
Enebakk

Antall medlemmer i innevrende periode som
star pa kumulert plass fit hostens vaig
Fordelt partivis:

Arbeiderpartiet - 4,1 varamedi. rykket opp i perioden
Fremskritts partiet - 3, 2 er varamedi. rykket opp i perioden
HØyre - 2
Kristelig Folkepart - 1
Senterpartiet - 1
Sosialistisk Venstre - 1
RØd Valgallianse - 0

Ytre Enebakk Arbefflerl

intormerer
Det avholdes âpent mote pa Mjr Ungdomsskole
torsdag 6. Mai k1 -19.00
Ordfører kommer og informerer oss om blant annet:
dyreparken, Vannskildubben, Bjerkely m.m.
Mot opp!
Hilsen Ytre Enebakk Arbeiderlag

Norsk Luthersk MisjonssaNlliafld$
kretsmOte I
Mjlerhallen 12. og 13. Juni 1999
Som tidligere meldt i Komposten arrangerer Oslo krets av Norsk
Luthers Misjonssambafld sitt kretsmøte i Mjerha11en i dagene 12.
og 13. Juni 1999.
Den lokale arrangementskomite med Leiv Kâre Aambø i spissen,
har det meste av programmet kiart.
Talere bir genera1sekretr Egil Grandhagen og misjonr Matias
Mjøthus Here sangkor deltar, og det er Iagt opp til spesielle aktiviteter for barna. Søndag fmd. Taler Mjølhus under gudstjenesten
i Enebakk kirke.
Nlermere kunngjøring om arrangementet kommer i lokalavisefle.
Vet MØtt

Kirken har behov for sommervikarer pa kirkegârdene i Enebakk og Mari i perioden 1. juli til 30. august. Arbeidet vii bestâ
hovedsaklig av graskiipping, vanning og stell av graver.
Arbeidet vii bli timeiØnnet og ma utføres etter behov avhengig
blant annet av grasvokst og vr. Aldersgrense 18 Ar
En kortfattet søknad kan sendes til Kirkevergen, Ignarvn.4,
1912 Enebakk, innen 8. mai 1999
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Ungdomsklubbene

/999

Vi holder âpent:

- 4Ste4 6o#ume
DATO

MA!
torsdag
lørdagsøndag

Mânedens bilde
06.05.
08.05.- 23.05. Kunstutstilling

<.Hest og kjerre
rundt omkring i
Flateby boligfelt>>
05.06.- 20.06. Kunstutstilling

JUNI
tirsdag

lørdagsøndag
fredaglørdag
J1JL!
fredaglørdag

01.06.

11.06.- 12.06. Markedsdager

30.07.31.07.

STED

TID

Galleri Loppa
Grafikk
ml Mette Wold
Almâs

Biblioteket
Galleri
Loppa

Ca. ki. 1600
lølsø12-16
onsd. 18-20

Enebakk trekkspillklubb

boligfeltet pa Ca. kl. 1900
Flateby

GRUPPEINAVN
TYPE
ARRANGEMENT

DAG

LYSERNFESTIVALEN

Grafikk m/Hanne G. Galleri
Loppa
Grieg Stoltenberg
Vâgsenteret
VAgsenteret i Ytre

Slora

Malerilakvarell:
Kjersti Nss
Bilder: Inger
Ig1ebk

Galleri loppa lø/sø 12-16
onsd. 18-20

Galleri loppa lø/sø 12-16
onsd. 18-20

14.08.- 29.08. Kunstutstilling

SEPT.
lørdagsandag

11.09.- 19.09. Kunstutstilling

Minneustilling over
Kunstnere som har
levet i Enebakk

16.10.- 31.10. Kunstutstilling

Kari Middeithon

NOV.
lørdagsandag
søndag

24.10.

østlandske
trekkspillfestival

nrmere
annonser

Frisk Luft
Sanitetsforeningene
Norsk Folkehjelp Flateby

AUG.
lørdagsandag

OKT.
lørdagsøndag
søndag

lø/sø 12-16
onsd. 18-20

bilder

onsd. 18-20

Enebakk
Trekkspillklubb

viser til
nrmere
annonsering

Flatebyhallen

Galleri loppa lø/sø 12-16
Kari Middeithon
onsd. 18-20
bilder
viser til
Mjr
UEnebakk
trekkspillKonsert
21.11.
nrmere
skole
klubb og Enebakk
annonsering
blandakor
1300
Flateby
Stranden
Julemesse
28.11.
søndag
Samfunnshus
Skolemusikkorps
Til alle som ønsker a synliggjøre sine aktiviteter i Kulturkalenderen for Enebakk kommune:
Det er fint om dere husker pA A fore opp alle opplysninger rundt arrangementetlaktiviteten
sam sendes til oss pA Kulturkontoret. Spesielt tid, sted, og pris har tendens til A were uteglemt.
Alle informasjon mottas med takk!
Kari Brnna, Ku1tursekretr
20.11.- 12.12. Kunstutstilling

Vi har folgende ledige stillinger:
la) Kokk i Flateby barnehage. Ledig fra 01.06.1999
50 % fast stilling. Stillingen forutsetter fleksibilitet til arbeidsoppgavene i barnehagen.
b) Assistentstilling i Flateby barnehage. Ledig fra 15.08.1999
100 % fast stilling.
c) Vikariat i Flateby barnehage. Fra 15.08.1999 til 14.08.2000
50 %. Vikariat for fØrskolelrer. Mulighet for forlengelse. Kan kombineres med
35 % stilling som styrer for private familiebarnehager, stilling nr. 2.
Flateby bamehage har to avdelinger med barn i alderen 3-5 âr.
2) Styrer for private familiebarnehager. Ledig fra 15.08.1999
35 % fast stilling, som kan kombineres med 50 % vikariat i Flateby barnehage,
stilling nr. ic. Stillingen er tilknyttet skolesjefens kontor. Søker ma ha førskole1rer-utdanning. Nanmere opplysninger hos barnehagekonsulenten, tlf. 64 99 0175.
3) Assistentstilling for funksjonshemmet barn fra 15.08.1999 til 14.08.2000.
Ytre Enebakk barnehage. 22 tlu. Nylende barnehage. 15 t/u.
Det kreves arbeidserfaring med barn og helst fra arbeid med funksjonshemmede.
4) Assistentstilling i Ytre Enebakk SF0 fra 01.06.99.
Fast 10 tlu. Assistent for funksjonshemmet barn.
5) Assistentstilling ved Enebakk ungdomsskole fra 15.08.99 til 14.08.2000.
Midlertidig 30 timer pr. uke.
6) Assistentstilling ved Mjr ungdomsskole fra 15.08.99 til 14.08.2000.
Midlertidig 12 tlu. Mulighet for flere timer.

Ytre Enebakk:
U-klubb: fra 13 Ar:
tirsdag 1830-2130
fredag kl. 1930-2400
Jr.-klubb 10-12 âr:
torsdag kl. 1800 - 2000
Kirkebygda:
Miniklubb 6-9 âr:
torsdag kl. 1800-2000

Jr.-klubb 10-12Ar:
onsdag kl. 1800-2030
Flateby:
Jr.-klubb 10-12 hr:
fredag kl. 1800-2 100
U-klubb fra 13 hr:
tirsdag kl. 1830-2200
fredag kl. 1930-2400

DAGSTURI$M[ I EN ARK KOMMUNE
up

UI

Kulturkontoret, Ignavn. 16, 1912 ENEBAKK
tif. 64 99 0190, fax. 64 92 65 88
Enebakk kirke:
Kirken er en av de mest interessante kirker fra tidlig kristen
tid i Norge. InteriØret stammer fra 1667, mens kalkmaleriene er fra 1500-tallet. En kopi av Enebakk madonnaen stAr
i kirken, originalen er i universitetets oldsakssamling. Kirken er Apen for omvisninger søndager fom. juni tom. august kl. 12.00-15.00 hvert Ar. Forøvrig kan omvisninger
for grupper eller enkeltpersoner avtales direkte med
Knut Grinde tif. 64 92 60 42.
Kunstsamlinger i det gamle. Herredshuset:
2. etg. i Kirkebygda (mellom bygdetunet og Enebakk
kirke). Her finnes faste utstillinger med skulpturer av
Ragnhild Butenschøn og malener av Erling Enger. Apningstider hele Aret: tirsdager og torsdager ki. 12.00-14.30.
I tillegg er det sommerApent i sommersesongen (juni - august) kl. 12.00-15.00. Muligheter for enkel servering i
sommersesonen pa sondagene. Forwvricy kan omvisninger
Matheussen, tlf. 64 92 62 02.
Enebakk bygdetun:
Bygninger og gjenstander fra gArder og plasser i bygda,
bl.a. en svalgangsbygning fra 1700-al1et og ci smie som
ofte tas i bruk pA publikumsdager. Apen for omvisninger
søndager i tidsrommet juni - augustlseptember, kl. 12.0015.00. Enkel servering. Ellers kan man avtale omvisning
for grupper og epkeltpersoner direkte med:
Historielaget v/Ase Killerud, tif. 64 92 62 39.
Fredet husmannsplass - Engerhoim:
En av 3 fredede og restaurerte husmannsplasser i sitt opprinnelige miljØ i Norge. Restaureringen startet i 1995, med
ferdigstillelse høsten 1997. Apningstidene Ca. juni aug/sep., søndager kl. 12.00-15.00. Omvisning forøvrig
kan avtales direkte med:
Husflidslaget v/Else Vardeberg, tif. 64 92 45 04.

7) Andre stillinger som eventuelt blir ledige.
For alle stillingene ønsker vi søkere som har erfaring med og interesse for A arbeide med barn i relevante aldersgrupper.
Kokk avlØnnes i lønnsrammekode 2.2, ltr 8-17, med drslØnn I hel stillingpd
kr 163.100 - 187.300. Stilling.code 6659.
Assistentstillingene avlØnnes ilØnnsrammekode 2.1, ltr. 7-16, med drslØnn i hel
stilling pa kr 160.700- 184.000. Stillingskode 6332.
FØrskolelcerer avlØnnes i lØnnstrinn 28, med drslØnn i hel stilling pd kr. 22 7.300.
Styrer i private familiebarnehager avlØnnes i lØnnstrinn 31, med drslØnn i hel stilling pa kr 238.100.
Nrmere opplysning om stillingene ved henvendelse til:
- Flateby barnehage, tif. 64 92 85 88
- Ytre Enebakk barnehage, tlf. 64 92 40 66
- Nylende bamehage, tlf. 64 92 58 00
- Ytre Enebakk skole, tlf. 64924168
- Mjr Ungdomsskole, tif. 64 92 42 65
- Enebakk Ungdomsskole, tlf. 62 99 01 82 eller skolekontoret, tlf. 64 99 0170
Tilsetting i henhold til gjeldende by, regulativ og avtaler.
Søknad vedlagt CV sendes Enebakk kommune, Skole- og barnehageavdelingen, 1912 Enebakk innen 15.05.99. Vennhigst oppgi referanser.

KOMPOSTEN

a1baserte rustiltak I Folio

Prosjektet:
nebakk kommune har siden hØsten 1998 deltatt i
prosjektet Lokalbaserte rustiltak i Folio. Prosjektet er
initiert og drevet av Kompetansesenter Rus, Oslo og
Akershus i samarbeid med
Folloldinikken. Prosjektet er
stØttet med midler fra Helseog sosialdepartementet.

E

Guibrandsen.
Prosjektet har en styringsgruppe som besthr av pleieog omsorgssjef, heisesjef og
sosialsjef.

Hovedmâlet for prosjektet
er a styrke Follokommunenes arbeid med utvikling
av lokale rustiltak og forbygging av rusproblemer.
Enebakk kommune har nedsatt en prosjektgruppe som
besthr av ku1tursekretr
Morten Wilhelmsen, undervisningsinspektør Per Eivind
Martinsen fra Enebakk ungdomsskole, psykiatrisk sykepieier Birgit Øiestad LØvik,
helsesøster Ragnhild Skonnord, førstelensmannsbetjeflt
Jan- Petter Bergskaug og sosialkonsulent Linda Ames

Mâlet for prosjektgruppefl
i kommunen er a skape et
rusfritt ungdomssted som
favner flere enn det gjør i
dag. Prosjektgruppen tar
utgangspunkt i fritidsklubbene med sikte pa it forsøke og utvide tilbudet der.

kan vre en god mitte it
komme i dialog med ungdommene pit og it skape kontakt ungdom i mellom. Det
kan bidra til a fit ungdom
sanilet og til it gjØre ungdom
mer synlige. Planene fremover i tid er enda ikke fastiagt
da vi ser det som meget viktig a fit med ungdommene
fra starten av bAde i planlegging og gjennomfønng av
oppgavene bade for it skape
interesse og engasjement.

Prosjektgruppen har flere
ideer og vii, forutsatt politisk
Prosjektgruppen venter pA
svar pit gknad om midier til godkjenning, fortsette arbeiinnkjøp av datamaskiner fOr: -detut fir 2000.
A opprette et tilbud om interGruppen vii komme med
nett. Prosjektgruppen bar
fortløpende informasjon i
troen pit at det a opprette et
Komposten om prosjektets
slikt tilbud vii bidra til it
trekke inn ungdom som per i videre fremdrift.
dag ikke gr pit kiubbene, og
at kiubbene dermed vii favne Prosjektgruppa
flere enn de gjør i dag.
Prosjektgruppen ser at dette

AR 2000-PROBL.EMER I ENEBAKK?
usenitrsskiftet nrmer
seg - ogsit i kommunen
var. Kan iHnbyggeme i
Enebakk se bekymringsløst
fram mot dette, eller er det
mon tro grunn til it forberede
seg pA at det <<verste>> kan
skje? I massemedia har vi jo
alie sett ulike former for spitdommer angitende hva som
kan ramme oss. Og er Enebakk kommune forberedt ph
alle eventualiteter som kan
inntreffe ved overgangen til
Ar 2000?

T

Arsaken til de problemer
som tusenArsskiftet kan
skape ligger i hvordan ulike.datasystemer og elektroniske
komponenter hitndterer Arstail. For it spare dyrebar lagringspiass i datamaskinenes
barndom ble Arstali representert med kun to suffer. Av
gammei vane bar denne
praksisen i mange tiifeller
fortsatt fram til i vAre dager.
I tillegg til dette skaper skuddArsreglene rundt tusenArsskifte ytterligere problemer.
Det er viktig it vre kiar
over at dette gjelder ikke
bare datarnaskiner men ogsit
annet eiektronisk utstyr som
innehoider mikrobrikker/mikroprosessorer for tidsstyring (embedded systems).
Eksempler kan vre teiefonsentraier, telefakser, kopimaskiner, klima- og ventilasjonsanlegg, renseanlegg,
heiser, medisinsk utstyr, biler
osv. Det faktum at datamaskiner og elektronisk utstyr
ikke lenger <<forstAr>> datoangivelsen kan resultere i alt
fra at utstyret ikke virker,
virker feil eller virker som
for men at datoen vises feil.

Gudstj enesteliste for
Enebakk og Marl kirker
2. mai:
Id. 11.00 i Mari kirke: Høymesse v/Oskar Skarsaune fra
Menighetsfakultetet
9. mai:
U. 11.00 pit Mari menighetssenter: .Storfamiliesamuing
v/Ole-Jørgen Andersen
U. 11.00 pit Stranden bedehus: Gudstjeneste. Nattverd
13. mai:
Id. 11.00 i Enebakk kirke: Høymesse v/Norborg
16. mai:
ki. 11.00 i Mari kirke: Høymesse. Nattverd
7. mat:
Id. 1030 i Mari kirke: Famuliegudstjeneste
Id. 12.00 i Enebakk kirke: Faniiliegudstjeneste v/Norborg
23. mai:
Id. 11.00 i Enebakk kirke: Høymesse v/Norborg
U. 11.00 i Mari kirke: HØymesse. Nattverd
24. mat:
U. 11.00 pA Stranden bedehus: Høymesse. Nattverd
Telefonnummere til kirken:
Menighetskontoret. 6492 7141
Telefakr: 64 92 72 13
Sokneprest Eystein Norborg. 6492 6150
Kaliskapellan Gunnar avstega°rd: 64 92 49 01
Telefaks: 64 92 9113

ner fungerer, sit ogsit i Enebakk. Nit er det kanskje ikke
sit mange biant oss som fortviler om ikke kommunen fAr
Konfirmasjonsdager 1999
sendt ut regninger pit kommunaie avgifter og gebyrer.
Verre er det nok om driften
Konfirmasjofl i
pa f.eks. legesenteret ramKonfirmasjon i
Mari kirke 30. mai
Enebakk kirke 30. mai
mes I kommunen har vi nit
Kristine Arstad
Adolfsen,
Are
Magnus
gjennom flere itr systematisk
Linda
Brede
Anfindsen,
Ole
Jakob
skiftet ut vitre datasystemer.
Guro Anette Gystad
Arnesen,
Vegar
Sikkerbøl
Nye
systemer
for
bla.
ØkoKommunen er ansvarlig for
BArd Vegard Holin
Bekkelund, Terje Soivang
at flere livsviktig deier av in- nomi- og fakturering, saksBjørnar Korsmo
Berg,
Beate
behandling, og diverse klifrastrukturen i samfunnet
Paola Andrea David OudenBerglund, Kristian
entsystemer
er
allerede
pit
virker. Strømforsyning,
stad
Bleka,
Marthe
vannieveranser og avløpsan- plass og i full drift. Ja, derfor Haugsnes, Therese Behringem
Glenn René Kvarud Pedersen
er det nok stor sannsynlighet
legg er eksempier pit dette.
Miriam Heen Skottand
Johansen,
Linn-Susann
Heisetjenester, brannvarsling for at vi kiarer a kreve inn
Marianne SØrensen
Johansen, Renate Elise Bang
og beredskap er ogsit vArt an- skatter og avgifter ogsit neste Larsen, Ole Patrick Ege
Kim østvitg
Ar!
Camilla
Aarns
svar at fungerer.
Larsson, Linda
Steffan Højfeldt Aasli
Lund, Linda
Kan vi sit gi garantier for at
Det er Folio Energiverk AS
Meaas, Lene
Mari kirke 6. juni
alt i Enebakk kommune
som er det lokale e-verk i
Meiheim, Lisa Sther
Eivind Berntsen
kommer
til
it
git
knirkefritt
Mysen, Hans-Petter
Enebakk. Der utfØres nødPia Marie Ege
vendige tiitak slik at tusenitr- nei, vanntette garantier kan
Nordstad, Stian
Morten Hogberg Hansen
ikke gies i denne sanimenPettersen, Eva LØkken
skiftet ikke skal innebre
Hanne
Knistiansen
heng,
fit
det
er
vi
for
avRedse, Arnfinn
stØrre risiko for strømbrudd
Stine
Henriette
Lindstrom
hengig av andre ytre faktorer Rustad, Knut-William Lund
enn den som aiitid er til
André
Pedersen
og systemer. Uønskede begi- Soot, Kjetil
stede, iikevei representerer
Marthe RØkeness
Ar 2000 en ekstra usikkerhet. venheter kan alitid skje. Der- Strom, Marianne
Ole Roar Vatsaas Sundvold
for har vi en kriseberedskap - Utsigt, Anders Hoimsen
I og med at Arsskiftet finner
Tina
Renate Vedal
Westlund, Benedicte
det er vi ogsit pitlagt it ha av
sted i den kaldeste Arstiden
Aaserud,
JØrgen
staten. Men vi vet i aiie fall
Enebakk kirke 6. juni
kan detjo derfor were iurt it
at vi gjør vitrt beste for at
Andresen, Lars Haakon
ha alt kiart for vedfyring i
kommunen og lokalsamfunAndresen, Lill-Inger
god tid denne hØsten. Vannnet
vArt
vii
fungere
som
norBjørkeiund,
Kristine Margel
verkene i kommunen er priFiskum, Ester-Marie
malt ogsit etter det forestitvat drevet, men kommunen
Hofseth, Jeanette Bonnerud
vii pitse at disse ogsit utfØrer ende tusenArsskifte. Ut pit
Marte
hØsten
pianlegger
vi
ogsit
it
de nødvendige tiltak for it
B.V. har fridd Jacobsen,
Larsen,
Marita
sende
ut
en
liten
informasikre drift og vannievering.
Mikkelsen, Tonje
Pit kommunens egne kloakk- sjonsbrosjyre til kommunens
Jeg gifter meg med
Mjønli, Christian
renseanlegg foregitr arbeidet husstander som vii inneholde
Bjorn Vidar Mika!sen
Nordlie, Eirik SikkerbØi
med utskifting og oppgrade- informasjon omkring h
Oppegaard, Anette
2000-temaet.
ring av kritisk utstyr for fulit.
I Enebakk kirke
Smestad, Elm
Videre sjekkes vArt sentrallørdag 15.mai
Stubberud, Frank-Erik
bord og brannvarslingsaflkl.14.30
Stubberud, Linda Weng
Jon
Digranes
legg slik at vi vet at disse
Sundby, Stine
datasjef
Adresse for dagen:
fungerer.
Syversen, Alexander
Ignarbakke
Wilhelmsen, Dan Even
En stor del av kommunaie
ødegArd, Eiolf
oppgaver er i dag avhengig
ødegArd,Jim AndréPettersen
Ann Hilde Gundersen
av at datasystemer og maski-

I Enebakk kommune har vi
tatt dette probiemet aivorlig.
Alt viktig utstyr i kommunen
er kartlagt og anaiysert.. Utstyr som ikke holder mitt er,
eller vii bii, skiftet ut. Vi er
likevel som andre avhengig
at opplysnrngene gitt oss fra
ulike ieverandØrer og produsenter er korrekte.

t1jelp
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MAMIENS BUB) I Enebakk Bibliotek:

Bibliotekets a5 pningstider 1. september - 30. april
Mandag: 15 - 20.
Tirsdag: 15 - 15
Onsdag: Stengt
Torsdag: 15 - 20
Fredag: 10 - 15
Lørdag: 10-15

Bibliotekets âpningstider 1. mai - 31. august:
ENEBAKK
KUNSTNER.
Mdnedens bilde i april
heter SØiv- Vahren
og er malt av var lokale kunstner Leikny
Derlick. Bildet er til
saigs ved Gal/en
Loppa, Bjerke Bruk,
1914 Pre Enebakk.
TI 6492 5692.
Foto: Helvi Saitnes
Leikny Derlick er fodt 1934 i Oslo og er bosatt pa Flateby, hvor hun har sitt verksted.
Utdannelse:
Statens Kunst- og Hândverksskole 1951 - 54,
gullsmedlinja. Etter endt utdannelse etablerte
hun sitt eget verksted, og fikk en rekke dekorasjonsoppdrag for kafeer og restauranter rundt
om i hele landet. Hun har bl.a. laget dekorasjonene pa Colosseum Grill - tre store veggfelter
pa tilsammen 6 kvm.
Leikny har ellers arbeidet pa Georg Jensens
Verksted i KØbenhavn, og har foretatt studiereiser i Polen, Tsjekkoslovakia, England, Frankrike og Hellas. Dessuten har hun vrt festspil-

lutstiller ved Nordland Musikkfestuke i Bodo.
og hatt en del separatutstillinger i Enebakk.
Selv om kunstneren gikk gulismedlinja pa
SKHS, frekventerte hun flittig de andre linjene
ved skolen, og hennes nysgjerrighet pa materia
icr har gjort henne til en kunstner som arbeider
over et bredt spekter. Hun arbeider med materialbilder, savel som malerier, maling pa porselen,grafikk, akvareller, glass og smykker.
Kunstneren uttrykker det pa denne mâten:
<<Kunsten er en betydelig del av mitt liv. Materialet gir meg uendelige uttrykksmuligheter gjennom sine farger, transparante- og relieffvirkmnger>.

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

Enebakk Bibliotek:
Râdhuset, Kirkebygda
Postadr.: Postboks 74
1912 Enebakk
TIf.: 64 99 02 00
Fax: 64 92 7111
E-mail: enebakk@ah.telia.no

Mãnedens forfatter:
Frank McCourt:

<Engelen pa det sjuende trinn
Denne romanen ble en bestseller og vrnner av flere pn-da _1 '_.'U .1

S-

<<begAtt>> kun den ene boken
som aitsA skapte slik begeistring!
<Enge1en ph det sjuende
trinn>> er en fortelling om en
ulykkeig barndom og oppvekst i 1930 og 40-aras Irland skildret med varme og
humor - utrolig nok far
McCourt leseren til A humre
midt i all elendigheten, nøden og sorgen.
<<NArjeg ser tilbake ph barndommen mm, fatter jeg ikke
at jeg siapp levende fra det>>,
sier Frank McCourt - og leseren har ingen problemer

ALLE UTKLEDD:
Det var litt av et svn: Alt fra prinsesser hekser og troll, gamle mennesker til grØnnsaker, insekter,
TV-reporter i egen rute, ieger havfrue, indianer og kjendiser. Silje Skdr (fv.), Mats JØrun Fiskuin,
Knistina Lund 08 Johanne Høilund.

KMYGD SKOLE
MWALVM MEfl
Fredag 19. mars var det karneval pa Kirkebygden skole. Alle elever og lrere hadde kledd
seg Ut. Det var litt av et syn: Alt fra prinsesser,
hekser og troll, gamle mennesker til grØnnsaker, insekter, TV-reporter i egen rute, leger,
havfrue, indianer og kjendiser (Ben Redikk Fy
Fasan; james Bond og Emil),
Dagen startet med at fadderkiassene spiste sammen. Etterpâ var det parade i gymsalen. Undertegnede har muligens gode kontakter fra oven,
for sola brøt gjennom og vi kunne gá Ut. Det var
en fargerik flokk a se ute i skolegãrden. Elevene
skinte om kapp med sola. Juryen hadde et svare
strev med a premiere fantasifulle kostyrner i
forskjellige kategorier. Premien var a bli Utnevnt til <<Ridder av den sorte katt.>> Alle fortjente vel den tittelen.

Aktivitetene forsatte, og dagen ble avsluttet
med a slâ <<katta ut av tØnna.>> (I tØnna var det
karameller!)
Stemningen var høy bade ute, i klasserommene
og pa hererrommet. Det kunne se Ut som ogsâ
hererne hadde fâtt utløp for sin kreativitet. Der
var klovner, gamle menn og Baktuser, en turist,
heks, detektiv, cowgirl, dirigent, dronning
Sonja(!), uteligger, gulrot(rektor) og merkelig
dame.
Pleie- og omsorgssjefen med følge var ph befaring samme dag. Dc gjorde store øyne, og ante
vel ogsA et behov for en eller annen form for
pleie(?).
Hilsen karnevalkomiteen.

med A vre enig med ham.
Familien McCourt mangler
e
us y. aren, en o
irskpatriot og slask fra Ulster kiarer sjelden A holde ph
en jobb, og moren ma gA
sine ydmykende tiggerganger for A skaffe det nØdvendigste til barna. Av sju
søsken er det bare fire som
vokser opp.
Thomas Keneally (forfatter)
sier bl.a.. om boken: <<NAr
man først har Apnet denne
strAlende og forførende boken, klarer man ikke A lukke
den for Frank selv lukker
dØren til sin barndom>>.
Anbefales sterkt av biblioteket!

KukwskaR foptsatt savnet
ENEBAKK: Tyveriet fra Enebakk kirke hvor en messingbolle ble stjAlet fra døpefonten er ikke oppklart.
Denne messingbollen, som stammer fra micidelalderen,o
ble stjAlet fra kirken antagelig 27.11.98. Dèt har ogsA
skjedd tyverier fra kirker ji nabokommuner og denne
messingbo1In kan vre omsatt pa' det illegale markedet
allerede.

10.000 1 belonning
Allikevel ser en ikke bort fra at tyveriet kan vre begAn
av andre, og at noen kjenner til hvor denne bollen befinner seg.

Lensmannen er interessert I opplysninger - og viser
til at det er utlovet en belØnning pa 10.000 kroner til
den som kan bidra til at bollen blir funnet.
Lensmann
Stig Alf Hansen

KOMPOSTEN

Kpanselag fop Kirkebygden skole

Det er konimet kun positive tilbakemeldinger
bdde pa tomtevalg og
bygget. Skolen har engasjert seg sterkt i prosessen, ikke minst har
arkitekt Knut H.Knudtsen lyttet til brukernes
ønsker. Lcerer og verneombud Elin Overaa
Scet her.

Det kan vre varhardt i Kirkebygda, noe
granbusken som markerte tak pa nyskolen
ga et klart nedblást inntrykk av. Dette la allikevel ingen demper pa feststemningen pa
kranselaget 9. april. Der vanket dèt høye
smørbrød, marsipankake, optimistiske fremdriftstaler og godord til snekkerkara fra Jan
Vidar Moen A/S som ligger foran skjema.
KIRKEBYGDA: Det er klart
budsjettene kunne vrt romsligere nAr en først skal koste pa
seg fly skole, men et blikk pa
Kirkebygden skole og det er
Hart, kommunen far mye for
pengene. Skolesjefen hâper a!likevel at kassen ikke er helt
bunnskrapt nAr bygget star ferdig. Innkjøp av inventar star
for tur, og her er det satt av
sørgelig fâ kroner til nyervervelser.
- Hâpet er at det skal bli igjen
en slump av de 22,5 millionene som er satt av til selve
bygget. Det yule vre hyggehg A slippe og bruke nytt og
gammelt om hverandre. Det er
rimelig nedslitt det som er ph
gamleskolen i dag, sier skolesjef Roar Paulsrud. Men prosjektleder Dag N. Kristiansen
fra A.L Høyer Askim, har
ingen tro ph at det blir tilfelle.
- Hele utearealet er innbakt i
denne summen, og ikke minst
baliplassene til en kvart mil-

lion, vii bli et okonornisk loft,
pApeker Kristiansen. Skolen
skal tas i bruk etter hØstferien
1999, og erfaringsmessig i
kommunen er det nA iagt vekt
ph at uteplassene er ferdige.
Fin plassering
Det er kun kommet positive
tilbakemeldinger ph skolebygget, bAde nAr det gjelder utseende og plassering. <<Storebrorem> til Ringvoll skole tegnet
av arkitekt Knut H. Knudtsen
fra Arkitekthuset i As, ble akkurat sA bra som forventet.
- Jeg mA berØmme kommunen
for tomtevalget. Bedre plassering kunnet ikke en skole fAtt
med tanke ph sikkerhet for elevene og plassering til annen
bebyggelse skolen har tilknytning tit, sier Knudtsen. Det har
vert spekuiert i hvor fornuftig
vedlikeholdsmessig det er A
bygge en skole i tre.
- <<Vedlikeholdtsfritt>> betyr
sjelden annet enn at bygget

ikke kan vedlikeholdes. Med
en trebygning kan du male nAr
den blir stygg og skifte Ut enkelte plankebord nAr det
trengs. I motsetning til andre
materialer som krever at du river og bygger nytt nAr det skal
vedlikeholdes, pApeker Knudtsen.
Tradisjonell
Det blir en tradisjoneli skolebygning de 180 elevene skal
innta til høsten.
- Det vi fAr er en komplett
skole i ett bygg, bare det siste
gleder vi oss veldig til. I dag er
vi jo spredd pa' fire bygg, smiler Elin Overaa Sther. Som
hrer og verneombud har hun
engasjert seg i byggeprosessen. PA de 2450 m2 som rommer blant annet 10 klasserom,

mediatek, gymsal og integrert
SFO-avdeling, er ikke en detalj oversett.
- En skal vel se det positive at
folk er engasjert, men til tider
har det vrt ett sabla renn, ler
leder for byggekomiteen, Dag
Skaug. Han og byggeleder Vidar Mrlie har gjort sift for at
ønsker skal kunne oppfylles.
- Det er klart dette er en prosess som har vrt svrt Økonomistyrt, men en rekke lØsninger er vi svrt godt fornøyd
med, understreker inspektør
Anders Heimdal. Han never
inneklimaanlegget,
spesielt
stort lyst mediatek og at skolekjøkkenet ligger tilknyttet
gymsalen.

Karl Lunds Legat
opprettet i 1932

Bjerkelv:
Kommunen kjøper
Bjerkekly og ser ná
Hart muligheter for
d opprette et akuttmottak for Kosovoalbanskeflyktfinger.

SmAbrukere i Enebakk kommune kan soke om midler til
innkiøn av sAkorn. kunstgjødsel, settepoteter, samt utbedring av eiendommen.
Soknadsfrist 12. mai 1999
Soknaden sendes Avdeling for Naturforvahtning, postboks
31, 1912 Enebakk.
Avdeling for Naturforvaitning

Fly ,
lotograleriNg
Det har gjennom noe tid vrt arbeidet med
spørsmAl om kjøp av eiendommen Bjerkely i
Ytre Enebakk. Eierne har hatt Ønske om A selge
til kommunen, og kom nA i april med et gunstig
tilbud ph 3,2 mill kr. Formannskapet vedtok i
mote 12. april A kjøpe eiendommen for den tilbudet prisen. I tillegg ble det bevilget 300.000
kr for a starte prosess for utnytting av eiendommen.
PA bakgrunn av krigen og krisen i Kosovo og pa*
Balkan har Regjeringen vedtatt at Norge skal ta
i mot inntil 6.000 personer. I denne forbindelse
har Enebakk kommune fAtt forespørsel fra UDI
(Utlendingedirektoratet) om midlertidig bosetting av flyktninger. Bjerkely er ansett som egnet til dette formAlet. SpørsmAlet om mottak av
flyktninger er ph nAvrende tidspunkt ikke vedtatt i kommunale organer, men ble drøftet i formannskapet i forbindelse med kjøpet av eien-

- Bare en liten detalj som at det
er laget smAdoer, ikke fellesanlegg. At korridorene er gjort
rommelige og korte og at det
er flere innganger til skolen, er
med ph A skape trygt og lunt
miljØ for elevene, mener
Heimdal.
Det er klart at det var virkehig
noe A feire ph kranselaget til
Kirkebygden skole. Alle involverte har store forhApninger
om A nA i mAl for tidsfristen.
- Jeg hadde aidri trodd at jeg
skuihe fA oppleve en helt fly
skole i min karriere. Vi bygger
for barna i Enebakk og det skal
vi vre stolte av, understreket
en smilende skolesjef i sin tale.

av
Kirkebygden og
Faey april-mai

dommen.
Dersom det blir aktue!t A utnytte Bjerkely til
flyktningemottak, vii kommunen std overfor
store utfordringer, hvor innbyggerne blir en viktig ressurs. Ordføreren vil innkalle aktuelle lag
og forefinger tit mote for A klargjøre nrmere
hva de enkelte kan bidra med.
Vi er ogsA interessert i A komme i kontakt med
personer og bedrifter som kan tenke seg A delta
i denne kommunale dugnaden, som frivillig eller ansatt i heltids- eller deltidsstillinger. Spesielt er vi interessert i personer med bakgrunn
som aktivitør/fritidsleder og med sosial- eller
helsefaglig bakgrunn, eller mennesker som Ønsker A gjØre en innats for andre.
Ta kontakt med sosialkontoret eller rAdtelefon 6499 0100.
mannskontoret

pa

TEKNISK AVDELING: Ti!
orientering vil det i løpet av
mAnedsskiftet april-mai bli
lagt Ut hvite signalpiater i
forbindelse med flyfotogra1
fering. OitirAdene som merkes er Kirkebygd og Flateby. Signalpiatene kan
samles inn og kastes ved Utgangen av mai.
Eventuelle spørsmal kan
rettes til Teknisk avdehing
v/ William Sheer,
tlf. 64990122

H dro
Te aco

Fleksibel lokalkj ent
tankbilsjáfor med
4DR-bevis sokes av

Svarthol
Brensel A/S.
Intresert?
Kontakt oss pa
tif.: 90856956
der treffer du
Gunnar
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La oss beholde Enebakk kommune!
om en konsekvens av vir
hoidning til en desentralisert samfunnsstruktur
arbeider Senterpartiet for a
bevare kommunestrukturen,
ved bLa a anvende ulike former for interkommunalt samarbeid saint a behoide fyikeskommunen som forvaitningsnivâ. Nedieggelse av fylkeskommunen vii uviikâriig
skape et press for a opprette
stØrre regionkommuner. I en
slik situasjon vii det bli vurdert om landkommuner som
Enebakk bør inngâ i stØrre
kommuneenheter, muligens
med utgangspunkt i større tettsteder. Uansett løsning vii alle
deler av Enebakk i sâfall bli
utkanter, med tilsvarende mmdre muligheter til a styre var
egen utvikling. Vi Ønsker 10kal folkeavstemning i Enebakk dersom spørsmâlet om
kommunesammenslâiflg kom-

S

mer opp. Dersom Enebakk
kommune skai fortsette a eksistere som en enhet ogsâ
lengre inn i framtiden ma politikerne idag were flinkere til a
se de iangsiktige konsekvenser
av sine vedtak om bi.a utbyggingsstrukturen i bygda, med
en styrking av kommunesenteret i bygda.
Folkelig medvirkning og
kommunal service.
Enebakk kommune skai were
en servicebedrift for innbyggerne. Det bør med passende
meliomrom gjennomføres behovsundersøkeiser blant innbyggerne for a avdekke pubiikums behov og ønsker til
kommunens tjenestetiibud.
Slike undersøkelser ma gjennomføres pa en gjennomtenkt
mate slik at utsatte smâgrupper av befolkningen ikke mister iivsncdvendige tiibud.

Vi ønsker A behoide en kommunal styringsmodell som
muliggjør bred folkelig medvirkning via ulike kommunale
utvaig og rAd. Et stort antall
folkevaigte fører til at makten
biir spredt pA flere. Vi motarbeider tendenser til et politisk
styre bestAende av en begrenset politisk elite og heidagspolitikere slik bi.a Høyre synes A
gA inn for. .Vi har derfor i siste
periode sikret flertaii for a
opprettholde kommunestyrets
støcreise. Senterpartiet arbeider for enkeitmenneskers innflytelse og rett til innsyn i det
som skjer.
Hans Guslund
Gruppeleder

Enebakk Senterparti

Hatehy Samlunnshus VeNNer molder

Barnevakikurs
Norges Kvinne og Familieforbund, Enebakk, arrangerer
barnevakticurs for ungdom 13-18 5x. Kurset holdes over fire
tirsdager fra ki. 18.00 - Ca. 20.30 med oppstart tirsdag 11. mai.
Kurssted: Hauglia skoie
Lrere er førskoleherer/spes.ped. Marta Helland og helse-sØster Liv Rosenberg.
Kurset omhandler følgende temaer:
Barns utvikiing pA ulike aiderstrinn
Hvordan were sammen med barn
Uiike situasjoner som kan oppstA ved pass av barn
Samarbeid med foreidre
Hva gjør du om barnet biir sykt eller skader seg?
Førstehjeip
Kurset koster 150 .- Ved fuilfØreise av kurset mottas
kursbevis.
Norges Kvinne og Familieforbund, Enebakk, er ansvarlige
for oppstart av barnevaktformidliflgefl.
Bindene pAmelding til:
Anne Skukkestad Aarland TLF 64929138 eller Inger Eriksen
TLF 64928666
PAmeldingsfrist 4.mai

Fire iidsjeier har satt igang en omfattende loddsalgsrunde til inntekt for dekketøy og bestikk til
Flateby Samfunnshus. Til nA har tre utlodninger fort til en inntekt pA 25.664 kroner.
Dette har fort til innkjøp av 4 deler hardangerbestikk til 72 personer, 3 ganger 72 glass, dype
og flate tallerkener og 12 x 3 armede kandelabere pluss diverse glassboiler. MAlet er A kunne
dekke til fest for 140 personer med forrett som vii kreve dobbeit med bestikk som kniv og gaffel. Styret i Samfunnshusets venner hAper med ioddsalg i juni og loddbøker i august A komme
.opp i 50.000 kroner for A ha alt komplett.
Stifteisen takker handeistanden for flotte gevinster.

Ungdom fra Dalefjerdingen, Kirkebygda
og Flateby nA har du sjansen til fi gi pA

Venniig hilsen
Inghiid, Maria, Bjorn og Johanne

%I

NyU styre valgt ph àrsmatet 1 elwuar 1999
Pkirges KviNne- og Famtheforhtmd, Enehk:

Horges KVW* 09
PamlMsfobwd

.Jder: -Anne Skukkestad.Aarland
Nestiedere: Hiide Sannes - Hilde Uiieberg Olsen
Sekretrer: Line Haaiand Johansen - Ann Kristin Sand
Kasserer: Inger Stubberud
Studieiedere: Jeanette Larsen - Inger Lise Eriksen
Styremedlemmer: Trine Haglin, Anne Lene Røste, Marit S. Nielsen
Vara: Tone Johnsen
Kontaker:
Park/femrskiubb: Lena Barkenes - Lene Berg
Teater: Eva Kristoffersen

Bedre Iamihepoktikk
PAMELD1NG

FOTBALLSKOLEN
MANDAG 28JUN1 - FREDAG 2JULI - 1999
Enebakk IF. og LL.Diiv i samarbeid med kulturadministraOflefl invitererienter og gutter fra
2.k1asae tO of med 7. Masse til fotballakole pa Enebakk stadion i Kirkebygda I tidsrommet
28 juni -2 juli. Instruktører fre vire to idrettslags fotbaligrupper serger for undervisningenDer vii bli salt opp busser alle dagene. (Bussbiilett med i plmeldingsavgift).

1RIS KR.400.Mat or ikke medtatt i prisen. Deltageme ma seiv tamed matpakke.
For at vi skal koinme videre med detaijert planlegging, ma vi ha bindende ptmeldmg umen

Twsdag 4. mat 1999.

Pa grunn av kapasiteten ( skole , anlegg ) ma vi begrense antall p8meldte 111 190 barn.
usa 1rst til mølla)).
Detaijert program, bussniter og giro vii bli sendt senere.
Nedstâende slipp fylles Ut og sendes Morten Wiihelmsen , Rugveien 26, 1912 ENEBAKK
Har do spørsmâl om fotbaliskolen, sà ta kontakt med Morten Wilhelmsen, TIf. 64927057
eller mobil 90097 598, eller kulturkontoret pa tlf. 64990193.
SKRIV TYDELIG - BRUK BLOXZKBOKSTAVER
KLLPP

NAVN
SKOLE

ALDER:
KLASSE

ADRESSE
Onsker do busstransport? ( gratis) Gar fra Vik og fra Gjeddevaflhl riksveien til atadion:_
Hvor gte do pa bussen:
Bar do noen sykdomnier som vi m8 ta hensyn iii?:
Foresattes telefon pA dagtid under fotbailskolefl:
Foresattes navn:
Foresattes underskrift:

Forbundet driver et kontinuerlig arbeid for en bedre familiepolitikk. Lokait jobber lagene med A stØtte opp om forbundets arbeid, saint skape tiltak som styrker rnermiljøet.
Forbundet Enebakk jobber i nermiijøet med:
- Drift av Trollstua barnepark og Femarskiubb pA Flateby
- Skape fritidstiibud!kurs for barn og voksne.
Arbeidsstue for barn og hobbybasert kurs for voksne med oppstart til hØsten er under planiegging.
- Skape sosiaie nettverk for smAbarnsfamiiier
Dette blir gjort gjennom vãre arrangement for famiiien. Vi
pianlegger en oppstart av formiddagstreff for smAbarnsforeidre.
Barnevaktsentral
Barnevaktformidliflg pA Flateby og i Kirkebygdajobbes det
aktivt med a fA i gang innen kort tid. Hensikten er A etbiere en
sentral lokait der barnevaktene har gjennomgAtt barnevaktkurs
som Enebakkiaget vii tiiby irnerineste fremtid. MAlgruppen for
kursdeitakeie vii were ungdommer i aideren 13 6118 Ar. Kurset vii ha en varighet pA 12 timer fordeit pA fire kveider. Kursialrere er fØrskoie1rer/spesiaipedagog Marta Heliand og heisesøster Liv Rosenberg. Nrmere informasjon om kurset bli
gitt nAr alt er kiarlagt.
4a til omsorg - nei til void>>
Dette er titteien pA forbundets satsningsomrade. Vi registrerer
en gikt voidsutvikling i samfunnet. Vi er alle enige om at noe
konkret mA gjØres i forbindelse med en gikt voldsutvikiing i
sanifunnet. Forbundets prosjekt vii gi oss som enkelt personer
en mulighet til A kunne bidra positivt i arbeidet med A snu den
negative trenden og skape gode og trygge oppvekstviik.r og
nnni1jø.
Prosjektet er under utarbeideise fra forbundets side. Nãr dette
arbeidet er ferdig Ønsker forbundet Enebakk A jobbe med dee
pA iokalt plan.
Norges Kvinne- og Familieforbund, Enebakk
v/ Leder Anne Skukkestad Aarland

KOMPOSTEN
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Vikariat i sentraladministrasjonen
SB(RETIffi

Ett firs vikariat i 100% stilling frem til august 2000, ved
lønns-og personalkontoret.
Sentrale arbeidsoppgaver:
Arbeidsmiljørelaterte saker
Lønn/fravr/personalarkiv
Utvalgsarbeid/saksbehandling
Kursansvarlig i forbindelse med regionale kurs
Varierte oppgaver innenfor personalomrâdet
Ønskede kvalifikasjoner:
Relevant utdanning/praksis
Gode IT-kunnskaper
Kjennskap til kommunal virksomhet
Stillingen lønnes som sekreter, stillingskode 6863, lØnnsramme 5.
Nrmere informasjon om stillingen kan rettes til personalsjef
Anne Elisabeth Thorshov eller personalsekretr Kristin VestgArd pa telefon 64 99 01 00.
SØknad med attester og vitnemal sendes Enebakk kommune,
LØnns- og personaikontoret, 1912 Enebakk innen 7.mai 1999.

GAUPEVEIEN BOKOLLEKTIV - YTRE ENEBAKK
Vi søker etter:
Hjelpepleier - 50% stilling - turnus med arbeid hver 3. helg.
Gaupeveien er et bokollektiv for 5 psykisk utviklingshemmede som har stort bistandsbehov.
Stillingen lØnnes i st.kode . 7076, Ir. 3.2. ltr. 8-21. etter gjeldende avtaleverk.
Ta gjerne kontakt med boligleder Lisbeth Ringseth tif. 649256 31 for nrmere informasjon
SØknadsfrist 14.10.98.
Søknad med attester sendes: Pieie- og onsorgsavd. Kopâsveien 7, 1914 Ytre Enebakk.

PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN HAR FØLGENDE
LEDIGE STILLINGER:
HJEMMEBASERT OMSORG
VIKARIAT 75% STILLING OFF. GODKJENT SYKEPLEIER
Vikariat fra 2 1.07.99 til 17.09.00 med arbeidssted hjemmebaserte tjenester.
Stillingen innebrer arbeid i turnus med vakt hver 4. helg.
Hjeminebaserte tjenester er organisert i 2 soner, avdelingen er organisert med driftsleder som
Øverste ansvarlig og en faglig leder (sykepleier). Hjemmebasert omsorg omfatter i tillegg ergoterapitjeneste, psykiatrisk sykepleiertjeneste, dagtilbud, ambulerende vaktmester, hjemmehjelpstjeneste og ambulerende nattjeneste.

RAUPEVEIHV BOKOIJHTIV

3 X 50% OFF. GODKJENTE HJELPEPLEIERE ELLER OMSORGSARBEIDERE I
NATTJENESTE
Vi vil styrke bemanningen pa natt ved hjelp av Øremerkede midler fra staten. Stillingene vil vre
en kombinasjon mellom inne/ute tjeneste (institusjon og ambulerende hjemmesykepleie). De som
vil bli tilsatt vil samarbeide med nattvakter ph sykehjemmet, men hovedsakelig ha ansvar for
skjermet enhet, en avdeling med 6 plasser, samt assistere ambulerende natt-avdelingsykepleier
ved behov.
Stillingene inngAr i turnus med arbeid hver 4. helg.

75% MILJØASSISTENT
Stillingen er ledig for tiltredelse 01.07.99 og innebrer arbeid i
turnus med vakt hver helg.

VIKARIAT FOR HJELPEPLEIER 180 % STILLING
Turnus med arbeid hver 4. helg. Stillingen er ledig for tiltredelse 03.05.99 og frem til 03.05.00.

Gaupeveien bokollektiv er bolig for 5 voksne psykisk utviklingshemmede med stort bistandsbehov. Ved boligen er det et
godt arbeidsmiljø. Boligleder er vernepleier. Det utØves mâlrettet miljØarbeid.
For alle stillinger gjelder:
Ved hjemmebaserte tjenester ma sØkerne ha sertifikat og disponere bil, godtgjøring etter satser i KS reiseregulativ.
Ved ansettelse vektlegges interesse for geriatri, evne og vilje til
samarbeid og nytenkning, samt relevant praksis. For nrmere
opplysninger om stillingene, ta kontakt med:
Hjernmebaserte tjenester: Drifisleder Unni BØhler elierfaglig
leder Sylvi Akselsen
Enebakk syke- og aldershjen: Driftsleder Grethe Venner el/er
faglig leder Ellen Skaar,
tif. 64924460.
Gaupeveien bokollektiv: Boligieder Lisbeth Ringseth,
tif. 64925631.

VIKARER TIL HJEMMEHJELPSTJENESTEN
Vi trenger ogsA vikarer til hjemmehjelpstjenesten.

ENEBAKK SYKE- OG ALDERSHJEM
HJELPEPLEIERE TIL SYKEAVDELINGEN:
50% FAST STILLING FRA 01.07.99 - 100% LANGTIDSVIKARIAT FRAO7.06.99
Stillingene inngAr i turnus med arbeid hver 3. helg.
Off godkjenr svkepleier lønnes I stillingskode 7174, lønnsramme 7.3, lønnstrinn 25-28
Hjemmehjelp lonnes i stillingskode 6190. lonnsrcvnme 2.1. lonnstrinn 7-16
MiljØassistenter lØnnes i stillingskode 6572, lØnnsrwnme 2.2, 1Ønnstrinn 8-17
Hjelpepleier lØnnes I stillingskode 7076, lØnnsramme 4. 1, lØnnstrinn 13-22
Omsorgsarbeider lØnnes stillingskode 7512, lØnnsramrne 4. 1, lønnstrinn 13-22
SØknad med vitnemtil, attester og opplysninger om referanse sender:
Pleie- og omsorgsavdelingen, Kopdsveien 7, 1914 Ytre Enebakk.
SØknadsfrist 12.05.99

MELGARDSFELTET,
FLATEBY
ENEBOLIG TOMTER
størrelse: 800 - 950 kvm selges. Byggekiare juniljuli 99

FERDIG OPPSATTE
TOMANNSBOLIGER
selges. Av totalt 6 stk. prosjekterte boliger vii 4 ha utleiemuligheter.
Ring for avtale/visning

Mur & Graveservice AS
1912 ENEBAKK
Telefon 64 92 70 00 - fax 64 92 70 01, mobil 911 95 960 - 913 57 011
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Tif.: 64 92 92 40

Tif.: 64 92 85 44

FAG & SERVICE
B. NSSVOLD MASKIN
Maskinentrepene

Sbmth,q & &u?Ice(e dLa

ITorntearbeidlAn leggsarbeid
IISprenging
P* Tipptransport
1* Kabel- og grøftegraving
IPlanering og drenering
* Vann- og avløpsarbeid
'Snøbrøyting,

EL. INSTALLASJON

Flateby

DO Sand, stein, grus og vekstjord

1912 ENEBAKK TLF.: 64 92 63 00

Faks/Tif. 63 83 85 85 Mob. 920 82 192

Alt I elektrisk

Sofiedal, 2009 NORDBY

-

or

v
L ks

TIL 90 90 20 91

lot
~4eb
Stein Sariberget

utfører aile typer

tak- og
membranarbeider.
Torvtak, flate tak, terrasser, takstein, plater,
kulverter, garasjedekker7, sisterner, avfallsoppsamlings- og radonmembraner.

Nybygg og reparasjoner.
Rennaveien 4, 1911 FLATEBY
T1f. 64 92 89 14 Fax: 64 92 85 01

SENTRAL GODK,JENNING
FOR ANSVIRS RET'I'

Gjerde
matriell
F1ettverk-hundegtrd-sau-vi1t
hønsenetting
Plastbelagt gjerde-stakitt
Elband-isolatorer + rnye annet

c91MR.

Din lokale taxi

MILJOT/K 'is

Trykkim. stolper

alle lengder/dini

bygningsstengsel
Ring for tilbud vi skaffer det meste

Tif/fax: 64 92 74 19
Mob: 906 01 268

Ufsigts Rammeverksted
1911 Flateby
TIf. 64 92 86 10
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Human-EtiskoForbund
BORGELIGE KONFIRMANTER I
ENEBAKK 1999
Ungdomsfesten finner sted i Enebakk Herredshus 9. mai
Linn Jahr
Ole-André Nyborg
Hege Aspdahl Johannesen
Mette-Wera
Nystrom
1. "im kLlO.30
Hilde JØrgensen
ørjan Stendebakken
Michael Onsrud Becher
Silje Blokkdal Kristiansen
Mari Svensen Varegg
JØrn Egil Brunstrøm
Roberto Lepore
Kristin østby
Magnus Frankrig Buuer
Fam Christin Mortensen
Cathrine Hornsletten Engh
Therese
Munch
2. 'ii kLl 2.30
Guro Glavin
Pal Myrer
Kenneth Bampton
Lise Kristine Haagensen
Roger Nikolaysen
Bjorn Idar Brekke
Stine Jacobsen
Lars Jakobsen Nordhagen
Marte Celius
Kristian Gjertsen Kjeldgârd
Susanne Elisabeth Sandaas
Pernille Venner Dehli
Magnus Kultorp
Philip Tønnesen
Eline Berg Ellingsen
Glenn Langbrâten
Andreas Vaa Vikdal
Bethina Isabel Enersen
Marianne &eter Lindblom
Eirik Gjesdahl Weng
Eli Grevskott
Monika Mostue
Lene Halset
Bjorn BekkAsen Myrvold
Anders Jahr
Mona Nikolaysen

MdjøtarIig avtafl etterlyses
Vâren er for de fleste av oss tiden for opprydning pa loft og i
kjeller. Husk at miljøfarlig avfall ikke skal kastets i den vanlige
avfalssdunken, men leveres til mottaksstasjoner for spesialavfall.
Gamle lysstoffrør, rester av maling og lakk, det ødelagte kvikksølvbarometret, slanter av olje og løsemidler... Ta en titt i kjelleren, pa loft- eller i kjøkkenbenken. De aller fleste av oss har mujøfarlig som ikke skal kastes sanimen med annet avfall, men er til
gjengjeld svrt farlig og skal behandles der etter. Spesialavfall
pt avveie kan medfØre alvorlige miljøforurensninger, samt skade
mennesker og andre levende organismer.
BrukMiljøstasjonefle!
ROAF har satt Ut miljøstasjoner en rekke steder som DU og din
husholdning kan benytte helt gratis. Henvend deg til betjeningen
for a fá utlevert nØkkel. I miljøstasjonen kan du sette fra deg flasker, bokser og spann med det du matte ha av spesialavfall. Miljøstasjoner i kommunen: Flateby ved FINA og Kirkebygda pa
Gjølstad gjenbruksstasjon. Bedrifter skal levere sitt spesialavfall
til Bøler avfallsdeponi og gjenbruksstasion eller Renor i Aurskog
Høland.
Forhandlere tar imot
Du kan levere noe spesialavfall tilbake der du kjøper det. Medisiner og febertermometre kan leveres til apotek og batterier til batteriforhandlere. Elektronikkavfall og kuldemøbler som kan inneholde ozonødeleggende KFK, skal fra 1. juli leveres til forhandlere eller til kommunens mottaksanlegg.
For mer informasjon, kontakt ROAF, tif. 64835720 eller GrØnt
Inspirasjonssenter tlf. 22335590.
Miljøheimevernet Akershus

K1RKEBYGDEN I
YTRE ENESAKK
VAWNVERK AlL
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Varsier spyhng av hoveomweihiiflgsflettet
Torsdag 29. april, Ekebergdalen til Enebakk kirke
Fredag 30. april, Lotterud, Enebakk nord
Mandag 3. mai, Enebakk kirke, barbØl, Hammeren
Tirsdag 4. mai, Hammeren, Dalefjerdingen
- Onsdag 5. mai, Dalefjerdingen
Torsdag 6. mai, Barbøl mot Ytre Enebakk
- 7. 18. mai Ytre Enebakk
Tirsdag 19. mai Vik til Gran

-

-

-

-

-

-

-

Det vii i perioden kunne forekomme brunt vann. Ved event, brunt
vann, la en slangekran std a renne til det blir rent.

Pàskeverksted
pa Flateby
Tekst/foto: Line H. Johansen
Det var torsdag 25.mars, og
klokken nermet seg 17.30.
Hâpefulle sma var møtt opp i
Trollstua barnepark pa Flateby, med sine respektive
voksne, for a delta pa Enebakk
Kvinne- og Familieforbunds
paskeverksted. Trine Hagelin
fra styret Ønsket velkommen. KONSENTRERT: Stine, Celine 08 Emil blant egg. Lim,fjcer og
Om de sma var litt spente i fargerpd Enebakk Kvinne- ogfamiliforbunds pciskeverksted.
starten. var det etter kort tid
Ma- asluttet med loddtrekning der
stor stemning og høyt volum i som mamma hadde lageL
premien var - ja, akkurat, mer
ar
annonserte
veslevokrius
5
lokalet! Snart var sma og store
paskepynt! Takk til alle fremsent
at
hvis
noen
trengte
hjelp
i gang med a lage paskepynt i
mØtte barn og voksne for en
var
sa
til
a
lage
paskeblomster,
form av paskeharer, -kyl<< mens vi venter pa
koselig
linger, liljer og diverse eggde- han den rette a spørre! Etter pasken kveld>>.
iherdig
innsats
ventet
brus,
korasjoner bade med og uten
karse. Vilde 2 ar, kunne stolt kaffe sjokoladekake, boller og
vise frem den fine paskeharen nystekte vafler. Kvelden ble
-

ale
Bhsi kwinimiW
kulturskole
intormerer:

1. mid iEnebakk
-...

Arets 1. mai-arrangement
avholdes i Herredstyresalen
NB! Merk sted
K!. 09.00 frokost
Underholdning ved Jonny og Linda Kokas.
Kl. 10.45 Appell ved Maren J Helland, AIJF
KI. 11.00 Hovedtale ved ordfører Jorunn Buer
kl. 11.30 - Ytre Enebakk Skolemusikk
Avslutning kl. 13.00
Bevertning saig av pølser og brus. Utlodning
Arr. Enebakk Arbeiderparti.
-

Søknadskjema for skolearet
1999/2000 vii bli distribuert
via grunnskolene i lØpet av
uke 16. Skjemaene kan ogsa
fas i resepsjonen pa Radhuset, Kulturkontoret og biblioteket.
Forlenget søknadsfrist
15.mai.
Elever som gdr i Kulturskolen viifd tilsendt eget skjema
i posten. Svarfrist 1.mai.
Rektor Kulturskolen
Vigdis Uvizjev

-

-

Inviterer til
Mato
%I izFI iJ$1fl
MEDLEMAVNPRGES HUSFIJDSIAG

MWIMMSEN

Onsdag 5. Mai ki. 19.00 pa
Husmannsplassefl
Engerhoim I Kirkebygda

Tema: Spikking i ratt virke Vt Anild Tysland
ta med skarp kniv, hvis du har.(vi holder plaster)
Kaffeservering, utlodning. Alle er hjertelig velkommen.

iàiá tor EHrbaKhofflmlln

Ansvarlig redaktø r:
Rádmann Nils Schaug
Redaktør: lnformasjonskOflSUleflt
Helvi Saitnes

ANNONSEPRISER I KOMPOSTEN
gjeldende Ira 01.03.1997
Priser pr. spaltemm: kr. 3.30
kr. 3.300,Helside:
kr. 1.650,Halvside:
kr. 1.100 pr. ãr
Fag & Service:
Fargetillegg: 1 large: kr. 1.10 pr. spaltemm.
2 farger: kr. 1.40 pr. spaltemm.
3 larger: kr. 1.65 pr. spaltemm.

Gratisk produksjon:
ReproTek as, Oppegard

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

Redaksjofl:
Enebakk kommune
Sentraladm.
TIf.:649901 00- Fax: 649271 11

\
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Lag og foreninger herunder politiske
partier annonserer gratis arrangementer, kurs 0.1. innenfor grensen
av 250 spaltemm.

Loppemarked
EMAUS, Kirkebygda
lørdag 8. mai fra kI.10 - 17

Korte meldinger om fadseisdager
og andre begivenheter er gratis.

Har du lopper? Vi henter.
Kontakt:

Râdmannen har fullmakt til a inngá
spesielle avtaler med større annonsører.

Birger Høilund,tlf.64927037/90071186
Svenn Ole Madsen, tlf.90185414

?.

