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Med kurs for
London !
Den nye ridmano
nen er pa plass.
Det er en entusiastisk leder, full av
pãgangsmot som nã
har overtatt roret
for a styre Enebakk
kommufle fram
mot fir 2000. Nils
Schaug har installert seg i nyanskaffet bolig pa
Lotterud I
dagens mosjon far
han ved sykkeltlJr
til og fra jobb.

Side 7

Mager host
14. september drar Ingrid Bergstrom
(20) til England for a starte sin treãrige
musikk/dramautdannelse ved Guidford
School of Acting.
Skolen ligger en halvtimeS reise Ut fra
London, og tilknyttet University of
Surrey, bvor det gár 140 norske studenter. Bare tre av de soni drar over i host
starter pa en utdannelSe for de "skrâ
bredder

Side 4

Ung I Enebakk
Side 4og5

40 prosent av et normalârl.
Bet er det foreløpige resultatet av ãrets kornhøst etter en
lang tørkesommer! LandbrukskofltOret har allerede
mottatt 90 søknader om
avlingsskadetrygd, og de venter flere.
ForsituaSjoflefl er svart vanskelig, og flere brukere vurderer reduksjofl av besetningen , forteller herredsagronom Lein.

Side 16
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Forandring til det bedre
Det er over to tir siden
OU.prosessen ble startet i
kommunen.
Hva har skjedd?
Politikerne hadde to kiare
hovedm&fra starten av.
* Enebakk kommune skal
were en servicebedrift for
kommunens innbyggere.
* Kommunen skal organiseres si rasjoneit som
brukernes
mulig utfra
behov for kommunale tjenester
Prosessen fikk mange deltakere, men ogsi mange
tilskuere, bade b/ant de
ansatte og b/ant politikerne. Man glende vilje til
deltakelse ble direkte skadelig for resuitatet.
De ideelle môisettinger
rettet mot innbyggerne ble
etterhvert overskygget av
noe som tok form av en
revirkamp internt pa
avdelinger mellom avdelinger og om politiske
be in.
Vi politikere lot oss rive
med i denne utviklingen.
avdelingsledernes
Var
posisjoner eller politiske
bein avgjØrende for a ni

TAKK
HJERTELIG TAKK
for all oppmerksomhet
ved min 80-ârs dag.
Helge Hansen,
Ytre Enebakk

Takk
for oppmerksomheten
ved min konfirmasjon.
Silje Kristine Bergum

de to hovedmál nevnt
ovenfor?
Hva med arbeidspresset
o
pa sykehjemmet ? Gay
prosessen flere tekniske
hjelpemidler som yule
hjuipet bade pasienter og
personalet?
Er det lettere for deg som
er enebakking a fri tak i
lege pa dagtid ? nár
"telefontiden" er over, far
du omsider svar av telefonsvareren, som forteiler
deg nar du kan ringe til
legene i Enebakk.
Jeg forstar deg. Du blir
sint.
For det denne prosessen
har kostet deg som skattebetaler kunne vi ha
anskaffet minst 10 - ti nye
sentraler pa legekontoret.
Da hadde du vrt garantert a'fd svar i lØpet avfâ
minutter
Som ordfØrer ser jeg
behovet for demokratiske
prosesser
Nar sá lokaldemokratiet
blir hovedrnálet, og velfonnuierte nu/settinger
bare mid/er til ci dyrke

lokaldemokratiet, da har
vi som politikere misforstcitt vcir opp gave.
Jeg tror det er pa' tide ci
finne fram OU-prosessens
hovedmcii.
Etter snart 25 cir har vi
endelig fa°tt tett tak pa*
Herredshuset. Samtidig
har vi fatt et rdbygg - en
nv 3.etasje - som star uten
innreding. Vi ma' be stemme oss for om det er bedre
Økonomi i ci leie arealer
borte enn ci innrede en
servicebutikk i 1. etasje i
Herredshuset dersom vi
samtidig inn reder 3. etasje.
For deg som sitter i ruilestol, vii innredningen av
3. etasje i Herredshuset
vcre en stor forbedring.
Pianene for 3. etasje
omfatter ogsci innstallering av heis.
Kanskje en heis kunne
were en passende gave i
anleding 25-cirsjubileet?
Einar Hoistad
ordfører

ENEBAKK KOMMUNE
MØTER I HOVEDUTVALG
27.aug. - 23. sept.
KOMMUNESTYRET
M andag 19.sept. U. 18.30 - Herredsstyresalen
FORMANNSKAPET
Mandag 5.sept. kl.19.00 - Formannskapssalen
Mandag 12. sept. U. 19.00 - Formannskapssalen
SKOLESTYRET
Tirsdag 13. sept. ki. 19.00 - Herredsstyresalen
HELSE OG SOSIAL
Tirsdag 30,august - kl-19.00 - Formannskapssalen
TEKNIKKIBYGNING/PLANARBEID
Torsdag 15. september kl.19.00 - Formannskapssalen
KULTURSTYRET
Torsdag 8.september U. 19.00 - Gamle Herredsstyresal
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Tenk trivseltenk helse!
Under denne vignetten har de
forskjeIiige fag grupper innen
kommuneheisetjenesten jnânediige innlegg. Spaiten vii innehol- de râd og veiiedning am heis'e.
ji
Noen innlegg vii vere genereil
heiseopplysning, andre er iner
direkte infor,nason am heisetilbudet i Enebakk.
Er det noe du vii vite ,ner 0!fl tips oss. Skriv til "Tenk trivsei tenk heise" - Koinposten, ku/furkontoret, 1912 Enebakk.

Livskvalitet og sort!
For noen Ar siden ble det gjort en undersøkelse i
Norge av livskvaliteten hos pasienter som hadde hatt
hjerteinfarkt. Det viste seg at de fleste opplevde at
livskvaliteten var bedre etter at de ble syke enn den
var for. Abraham Maslow skrev i et brev etter en
hjertesykdom:
Motet med døden - og utsettelsen av den - fAr alt til
A virke sA dyreb art, sA hellig og sA vakkert at jeg
føler en sterkere trang enn noen gang tidligere til A
elske det, omfavne det og la meg bli overveldet av
det.... Døden og den alitid tiIstedevrende mulighet
for at den kan inntreffe, gjør muligheten for kjrlighet, lidenskaplig kjerlighet, stØrre. Jeg undres ph om
vi kunne elske lidenskapelig, om ekstase overhodet
yule vert mulig, hvis vi visste at vi aldri
skulledø.(sitat slutt)
Det som er vondt bØr ikke gjemmes i "kottet", men
har en funksjon som en del av vArt liv - gir oss
mulighet til A sette større pris ph det som er godt.
Sykdom og død er derfor ikke bare negativt, det gir
ogsA mulighet for a vokse som menneske. Det hever imidlertid at man snakker med familie og venner
omsin sorg, bearbeider den og lar den komme til
uttrykk.Tilsvarende er det viktig at familie og yenner stiller seg Apen for A snakke om det som er vanskelig og gir tydelige signaler om at man er tilgjengelig.
A "vre sterk" og "glemme det" fØrer ofte til forsinkede sorgreaksjoner som kan vre vanskelig A forstA
bAde for en selv og andre. Det A bruke beroligende
medisiner i en sorgprosess er en mAte A "bedØve"
seg pa som kan vre gunstig i øyeblikket, men
fører ogsA ofte til forsinkede sorgreaksjoner.
Døden var tidligere mer synlig og tilstede i samfunnet ved at
den sørgende gikk kledd i sort en viss tid etter et
ddsfall. Kanskje burde noen av de gamle skikkene
tas opp igjen som en hjelp for oss?
40 - Aringsundersøke1sen
Staters HeiseundeisØkelser var i Enebakk under yinter-OL for A undersøke menn og kvinner født i 1951,
-52 og -53 med henblikk pa' risiko for hjertesykdom.
For de av dere som var forhindret fra A komme vii
det bli et "oppsamlingsheat" mandag 29.august 1994.
Hver enkelt av dere fAr innkalling. Det er viktig at sA
mange som mulig mØter, først og fremst fordi det er
viktig for dere selv, dernest fordi undersøkelsene
brukes til forskning pa' hjertesykdommer.
Vennlig hilsen
Torgeir Landvik, kommunelege I
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FRITT FORUM!
Under denne vignetten inviteres du til a komme med dine synspunkter pa store og
smä spørsmãl i Enebakk.

AP og kraftlinje gjennom Enebakk
AP følte plutselig for ferien et
behov for a komme pa banen i
forbindelse med den kraftlinjen
som Akershus Energiverk har
arbeidet med planleggingen av
i flere fir. Ifølge et rødt informasjonsskriv som dumpet ned i
endel postkasser fra Enebakk
arbeiderparti har "Enebakk
arbeiderparti jobbet hardt for a
arrangere et folkemøte i kommunen om trasevalget.
At Enebakk Arbeiderparti skal
behove a arbeide hardt for a ffl
til et slikt mote er interessant i
og med at den sittende ordfører

som kjent er valgt av AP i
Enebakk!!
Akershus
Energiverk har ikke vrt vanskelig fi ffl til a stille opp ph
møter i denne saken. Savidt
jeg vet har det ihvertfall vert
arrarigert 3 møter om denne
saken i kommunestyresalen tidligere.
Det kom i vflr sterke reaksjoner
fra bI .a. husmorlag, grunneiere,
bondekvinnelag og huseierforeningen ph Loterud da det ble
kjent at AEV arbeidet med pla-

ner om A fremfØre linjen nr de
bebodde omrAder i enebakk.
Enebakk Senterparti stilte
spørsmfil i saken i kommunestyret, og fikk med seg formannskapet ph en meget kiar
uttalelse til fylkesmannens mujøvernavdeling. Hva Enebakk
AP har gjort i denne saken utover A jobbe hardt" for a fa
arrarIgert et mote er en godt
skjult hemmelighet.

KjeH Dehli
Gruppeleder Enebakk SP

OM DET A SPARE PENGER
Vi viser til siste nummer av
Komposten og inniegget til
ordfØrer, Einar Holstad. I innleget kommer det fram at detma kuttes bAde her og der. Vi
reagerte veldig nAr Holstad
foreslAr A ta 400 000,- kroner
fra ungdomsklubbene.
400 000,-kroner er det som brukes ph de tre klubbene, for leie
av lokaler, lØnn og drift. Det
koster mindre enn A ha to ansatte i kommonehuset.
Klubben er ungdommens fristed. Alle er likestilte og ingenstiller krav til prestasjoner.
Dessuten er ungdomsklubben
et rusfritt alternativ. Det drikkes alkohol bAde i idrettslag,
korps og ph de fleste andre steder. Alt for mange ungdommer
i bygda misbruker ogsA andre
former for rus.
Vi lurer ph hvor lang tid
Holstad tenker nAr han vurderer
A legge ned ungdomskiubbene ? Hva vii det fØre til ?
Vii Enebakk spare penger ph A
stenge klubbdøra?
Holstad bør lukke opp øya. For
en tid tilbake stengte Oslo

kommune mange ungdomskiubber for A spare penger.
Resultatet ble stØrre kriminalitet, mer herverk og flere ungdommer ph sosialkontoret. NA
satser Oslo kommune ph kiubher og ungdom, fordi det Iønner
seg.

ph de som gftr ph kiubben er
fra 13- 20 fir. Veldig fA har sertifikat i 13 firs alderen.
Dessuten trenger ungdommene
en klubb i sitt rnermiljø. Ikke
glem at det er en Økende kriminalitet og bruk av rusmidler
blant unge.

Brukerne av kiubben lurer ogsfi
ph hva dere tenker. Hva skal vi
gjøre uten klubbçn ? KiubLne
er etab1ereie i Eneb'akk
.Besøkstallet varierer sterkt,
men det er alitid ungdommer
der. Og en stor gjeng kommer
ph Juniorkveldene. Hva gjØr vi
ph kiubben ? Kiubben er et sted
hvor vi prater sammen, danser,
spiller biljard og andre spill. Vi
har temakvelder om alkohol,
narkotika, rasisme, sex og
samliv osv. Vi har rockekonserter, seilturer, dramagrupper,
bandøvninger og andre aktiviteter. Men det er ungdommen
som bestemmer hva som skal
skje

Det er satt i gang en underskriftskampanje mot nedlegcrelse av kubbeflArbeideterfett.Stort sett er folk i bygda positive til ungdomsklubbene. Hittil
har vi stOtte fra lensmannsbetjenter, lrere, ansatte pA trygbutikkansatte,
dekontoret,
ansatte ph skolekontoret, forel
dre og sist men ikke minst ungdommer. Forebyggende arbeid
er svrt viktig.Ikke ta bort ungdomsklubben. Her driver vi
forebyggende arbeid sammen
med ungdommen.

Trenger vi alle klubbene ? VArt
svar er definitivt JA!
Enebakk er ei bygd med store
avstander. Det er en mil mellom hver klubb. Aldersgruppen

Hilsen kiubbiederne
Enebakk

Til slutt ber vi ordføreren om A
komme med sine alternativer til
klubbene.

Karin Holmedal, Jan Erik
Pettersen, Kristin Birkeland

PARAFIN — FYRINGSOLJE
SERVICE - BETATALE
HYDRO

supthol ' BenseI AIS
TIf. 64 92 40 47

Diesel - Smoreoljer

Nye folk i
kommunen
I løpet av sommeren er det kommet fire nye fjes i kommunen. Lekoteket er flyttet fra Gamle Herredshus iii
nye lokaler vegg i vegg med biblioteket, og det er
ansatt fly spesialpedagog og ny logoped etter at Liv
Hagen og Jannicke Eckhoff takket for seg etter oppnâdd aldersgrense i juni.
Egil Lothe
er ansatt som flyktningkonsusom" osiàl onsulent
ai Trøgstad komune. hvor han
begynte som flyktningkonsulent i 1987.
Lothe er cand philol.med reliogionshistorie som hovedfag.
Han har ogsA studert sosialantropologi, og har et halvt firs
studieopphold ved Dep. og
Sosiologi i Singapore.

Rønnaug Myrland
tiltrAdte som ny spesialpedagog
1 august. Rønnaug kommer
opprinnelig fra Hammerfest,
men er nfl bosatt i Oslo. Hun
er utdannet førskolelrer, spesialpedagog og klinisk pedagog. Til Enebakk kom hun fra
stilling innen barne-og ungdomspsykiatrien i Asker og
Berum. RØnnaug har 16 firs
praksis som førskoleherer og 3
ar som 1rer i grunnskolen.

Personkortet skaffer deg
bensin hele dognet!

Jan Erik Innvar
Er ansatt som konsulent v/sosialkontoret fra 1.8. innvr har
tidligere jobbet som kurator
ved kontoret i 1992. 11993
avtjente han siviltjenese ved
barne og ungdomsavde3ingen
-ved Lørenskog sosialkontor.
Innvr er utdannet sosionom
Opprinelig kommer han fra
Telemark, men har vrt bosatt
ph Flateby de siste tre Arene
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Personkortet er mye mer enn et
VISA-kort. Det skaffer deg
bensin pa et stort antall bensinstasjoner hele døgnet.

sparebanken

1Yf) OLT

1

Ingunn Aukiand er utdannet logoped og gAr inn i stllingen etter jannicke Eckhoff.
Ingunn er utdannet førskolelrer, 1rer og logoped. Det var i
sitt arbeid som lrer at hun
fikk lyst til A arbeide med barn
med spesieile behov.
Jobben i Enebakk er Ingunns
første jobb som logoped.
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iten j ente
med stor
framtl*d 1.
Allerede som 15 ãring
høstet hun hederlig
omtale for sine sceneprestasjoner. Det skjedde i
en skoleforestililing om
Ragnhild JØlsen pa
Mjer ungdomsskole.
Den hue jenta pa 155
leverte sang og sceneprestasjoner som ga publikum gâsehud!!
Applausen yule ingen
ende ta. Ingrid
Bergstrom, 20-âringen
fra Ytre Enebakk har
virkelig gull i strupen!!

gjennom venner pA
Skarnes fikk høre om
Guildford, bestemte jeg
meg for A sØke. Det var
ved juletider.

Audition

Søknaden ga positiv
respons - jeg ble innkalt
til audition. Det skjedde
25. juni. En hel dag var
Ingrid inne for A overbevise om at hun var kvahifiser ill a ta fatt pA en
utdannelse ved skolen.
Og overbevist ble man. FA
dager etter fikk Ingrid
Og nâ drar hun til London beskjed om at hun var
for a videreutvikle talentet kommet inn!
gjennom en tre-àrig
Guildford School of
utdannelse ved Guildford
Acting har flere linjer, og
School
of
acting
som
hg•
Ingrid har søkt seg inn pA
ger en haivtimes tid utenMusical theatre course.
for London.
Dermed biir det undervisning i bAde sang, drama
Selvsagt er den unge ene- og dans , og hun har flere
bakkjenta spent! Og
bein A stA pA nAr hun skal
jublende glad over a ha
søke jobber senere. - PA
fâtt en slik mulighet.
Skarnes var det mye
dans , og det er ogsA
kjempemoro, sier sangfuFolkehøyskolen ga
glen fra Ytre, og legger til
mersmak
Etter artium ved Ski vide- at hun gleder seg til A lre
stepping. Det stAr nemlig
regAende - musikklinja,
kombinert med sangstudi- ogsA pA timeplanen ved
Guildford.
er ved Ski musikkskole,
gikk turen til Solbakken
Lovende
Folkehøyskole pa
Skarnes.
prestasj oner
- Tenkte jeg skulle bruke
Egentlig hadde den unge
et r pa a gjØre meg ferdig enebakkjenta aidri tenkt A
med scenen, smiler Ingrid. gjøre sang og drama til en
Men âret pa Skames, med levevei. Tingene utviklet
sang og revy i sentrum,
seg bare i den retningen.
hadde stikk motsatt virkEtter flotte prestasjoner i
ning. Det bare skjerpet
skoieforestillingen om
appetitten! - Jeg ble mer
Ragnhild Jølsen i 89, delog mer sikker pa at det er
tok Ingrid et par Ar senere
dette jeg vii, selv om det
i Ungdomrnens kulturkanskje er en usikker vei A mØnstring lokalt. Her
slA inn pA. Da jeg sA,
sang hun seg videre til

bekymrer henne ikke - det
Jeg har egentlig lyst til A
føler hun hun mestrer
prove alt, tolke forskjeliigodt, og har ikke problege typer - prove meg
mer med a fA med seg
fram.
Musikken kom tidlig inn i innholdet i skuespillene
hun leser. Økonomien
livet for Ingrid. Allerede
bekymrer heiier ikke sA
som 7-Aring begynte hun
veldig. Hun far studiepA musikkskolen pA Vik.
iAn. Sduiegjelda kan nok
Startet med blokkfløyte,
sang og musikklek som de kanskje bekymre mer, og
smAjobber innen sang og
fleste musikkskoleelever.
Siden ble det pianounder- skuespilleriyrket for A
bøte pA Økonornien undervisning. Og piano spiller
veis, er tabu. Slike jobber
hun fortsatt, men mest
forbyr skolen sine elever A
besifringssill - akkomta for man er ferdig utdanpagnerer seg selv. - Noen
konsertpianist blir jeg nok net. Men andre sommerjobber kan jo bli aktueit.
aidri, forsikrer hun.
Men akkurat slike bekymForeløpig bruker Ingrid
ringer iiggerinn i fremtisin lange sommerferie • -den.
Na'er det bare spenmed nesa i kiassiske engning, giede og sommerfuVii prove alt
elske skuespill av biant
gler i magen for Ingrid.
-Hva er sA drØmmen av en annet Shaw og Wilde.
14. september setter hun
Seks stykker skal hun
musikairolle for Ingrid?
seg pA flyet til london, og
igjennom fØr skolen star- Nei, drømmen? Jeg vet
vi kan bares! tvi,tvi!!
ikke, sier hun iattermildt. ter 21. september. SprAket

fylkesmØnstringen. I gymnastiden pA Ski, og ved
Ski musikkskole har hun
medvirket ved utallige
elevkonserter, for det
meste innen den kiassiske
genre da kanskje, men det
er musikaler og jazz som
hun foretrekker forelØpig.
Og her fikk hun virkelig
vist sitt potensiale da hun
i 1992 deltok som solist i
oppsetningen "Fra
Broadway til Mjr" i forbindelse med kulturdagene i Enebakk. Hvem husker ikke Ingrid i duett
med Rolf Kristensen i
blant annet lAter fra musikalen Cats?
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nebakk ungdom til Sj
Hovedsakelig er vi
mange ungdommer som
gjerne ønsker a fore tradisjonene med
"Mathilde-tur" videre...
og vi ønsker det
VELDIG MYE!!
Det er derfor vi skriver
denne artikkelen. Ved
hjelp av denne vii vi fortelle om vâre opplevelser
og erfaringer ombord pa
Mathilde.
Skip Ohoi!
Etter en fire timers lang busstur den 8.august 94 U. 10.30,
kom vi endelig fram til RisØr,
hvor Mathilde IA i havn og yentetpA oss. Til A vre 19 foventningsfulle ungdommer (og 3
ledere') gikk utpakkingen av
kher, gurnmistøvler og soveposer i en fei. (Noe som vanligvis
krever tid!)
PA grunn av vind og bra vr,
kunne vi seile Ut fra Risør.
SeilmanØver er noe som er be-

vende, og verd en opplevelse,
for rekrutter og veteraner. Med
vind i seilene for turen videre
til Lyngør der hengekøyeme pA
utprøvd.
banjern
ble
Aktivitetene startet allerede
kl.07.00 om morgenen, og alle
fikk utdelt. forskjellige oppgaver. Noen mAtte vaske do, eller
skure dekk, andre holdt utkikk,
mens en annen sto ved roret.
Det var alitid noe A gjØre
ombord pA Mathilde.
Med strAlende vr dro vi videre til Arendal og Merdø. PA
ferden fikk vi med oss en del
historie om Norges skjrgArd
og kystbyer, noe som falt i
smak hos alle sammen.
En overnatting under Apen himmel fikk vi ogsA oppleve.
Natten ble lang, med grilling,
sang og gitarspill. Etter mye
bading, skravling og knising
sovna vi endelig. Det var ikke
akkurat mange som hadde lyst
til A kravle opp av soveposen
neste morgen. Men etter mye
gniing i øya, kom vi oss
ombord i Mathilde igjen.

HJEMREISEN
SA gikk turen videre til Mandal.
Der fikk vi landlov i tre timer
sA vi kunne se oss litt rundt i
den vakre byen.
De to siste dagen for hjemreisen fra Flekkefjord kom. Vi
takker for oss, kysset og klemte
skipperen og mannskapet farvel.
Ser dere til neste Ar ogsA!" lød
den siste meldingen fra mannskapet: Vi paket bagasjen inn i
bussn, og sA med tArevAte
øyne tilbake pA Mathilde.Den
10 timer lange bussturen tubake virket ikke fullt sA lang.
I lØpet av turen hadde vi butt
kjent med hverandre, og vi pratet i vei om turen vAr ombord
pA Mathilde. Vi var alle forbauset over at 5 dager virkelig
kunne gA sA sinnsykt fort. Men
tiden flyr nAr man har det goy,
det burde alle vite - de som har
hatt det gØy fØr.

WIN

Sieg Heil, eller si-hei!.
w.

Ti! og med oppiasken gdr unna 1 god: seiskap. Fra h: Janne,
Jorunn og Mw-ten (en ay mannskapet ombord).

Tiltak for ungdommen
Opplevelsen ombord pA
MAthilde er noe som kommer
til A stA som et kiart og fint
minne i lang tid, mener vi.(Vet
vi!)
Derfor Ønsker, og hAper vi pA
full stØtte fra kulturkontoret og
sosialkontoret til en lengre tur

neste sommer. For dette er virkelig et strAlende tilbud for oss
enebakkungdorn.
Med hilsen klubbungdom i
Enebakk!
Skriveriet er laget av:
Rannvei Renolen, Jorunn
Ingelin Solberg og Ida
K.Buer
Ytre Enebakk

INFO OM APNINGSTID
FOR YTRE ENEBAKK
UNGDOMSKLUBB

Hexagon skapte stenning og iinponerte med nydelig ste,n,nebruk.. Fra venstre: Ida frankrig Buer,
Heidi Akselsen og Kathrine Koistad.

Den 17. juni arrangerte Flateby
Mois, Nowhereland, og sist, men ikke
Ungdomsklubb ROCK MOT RASISminst, komikerne Psycho Halvorsen
ME. Pa menyen sto Ødeland, hexagon Brothers.
Hele Huset var til disposisjon.
Hitler og Idi Amin hang pA
veggene til pAminnelse, skrekk
og advarsel. - En drittsekk er en
drittsekk uansett hudfarge, var
kvelden.
for
slagordet
mørke
var
Lokalene
Kornmonett og selvlysende
figurer prydet storsalen. Deter
stor bandvirksomhet i Enebakk
Hvert band har sitt serpreg.

Og denne kvelden debuterte et
helt nytt band, - jente-bandet
Hexagon fra Flateby. Jentene
skuffet ikke.

Nei til rasisme
Det er ikke vanskelig for en
ungdomsklubb A markere et nei
mot rasisme. I kiubben er alle
likestilte, uansettITudfarge,

kjønn eller religion. Klubben er
for alle ungdommer.
Arrangementet ble vellykket.
Vi takker alle som har vrt
med og bidratt; After Dark,
ansatte i Ytre Enebakk ungdomsklubb og Kirkebygda ungdomsklubb og Roger Hollund
for lydmix.

Kristin Birkeland

Ungdomsklubben i Ytre Enebakk âpner
fredag 26.8. kl.19.00.
Vi Ønsker gamle og nye medlemmer
velkommen.
Tirsdag 30.8 er det ailmanna mote kl.19.00.
Vi velger nytt styre og setter opp arbeidsgrupper.
Juniorklubben, 4. - 611asse âpner
torsdag 1.9. kl.18.00.
Mot opp og kom med dine egne Ønsker om
hva kiubben skal inneholde!

KOMPOSTEN

Skolefritid i Det
Gamle Herredshus

pen gârd"

Trivelig for store og
smà p'a Nordre Brevig

Mange koste seg pd Nordre Brevis denne dagen, regnvcrret til
tross. Smh og store syntes t det var gØy a b se pa grisene.
(Foto: Preben Sparre Enger)

Det finnes ikke dârlig
var.
Langt over tusen barn
og voksne la søndagsturen den 14, august til
Nordre Brevig giird, til
ârets "Apen Gârd"arrangement i Enebakk.
Ti! tross for at mange
oppfatter Øsende regnwer
som dârlig vr, ble det en
nktig trive!ig dag for de
som hadde kledd seg etter
forholdene. Det var ye!første gang i hele sommer
at regnfrakk og gummistøvler fikk luftet seg.
"Apen Gârd" ble arrangert for
femte gang i Enebakk. Ellen og
Jens Jacobsen var for tredje
gang vertskap, og kunne ønsk
velkommen til forventningsfulle unger og deres foreidre, Det
er ikke fart og spenning som
srpreger dagen, men Wert i
mot en fuilkommen ro hvor
barna far anledning til a se pa
kuer, Idappe griser, hoppe i

hØyet - eller rettere sagt halmen
- gA en natursti med ikke aitfor
vanskelige spørsmâl , eller snekre ei fuglekasse til a ha med
seg hjem.
En nyhet var det av ãret, en
kaninhoppkonkurranse med
Kaja Ellingsen og hennes to og firbeinte venner. Hinder i
noe forminsket utgave i forhold til i sprangridning, skulle
forseres av smâ og spretne
kaniner.
Innimellom dyr og maskiner faktisk midt i grisebingen fantvi Eva MjønIi. Hun kardet og
spant, og fortalte villig om
gamle tradisjoner med spinning, veving og plantefarging.
Og arrangørene,
Landbrukslaget,
Bondekvinnelaget,Bygdeungdomslaget og ørnØye 4H,
var stràlende fornøyd med
dagen.
Ikke bare beviste de besøkende
at øsende regnvr ikke betyr sâ
mye, men endelig kom regnet
som alle bØnder har ventet pa i
hele sommer.
Grete Dihie

Gammel husmannsplass i
Ekebergdalen
13
11
11
12

Skolefritidsordningen i
Kirkebygden er nã godt
i gang. De tidligere lekotekiokalene i Gamle
Herredshus, vegg i vegg
med kulturadministrasjonen, huser virksomheten. 17 barn fra 6 - 9
âr er med i ordningen.

13

13
13
13
11

Vi holde àpent alle sØndager til og med 16.10
fraki. 12.00- 17.00.
Forskjellige aktiviteter. Kafe mlrØmmegrøt,
vafler, kaffe m.m. i det gamle fjØset, med utstil!ing av forskjel!ig kunsthàndverkpa trevet.
Skiltet i Ekebergdalen.
Velkommen
Astrid og Arild Holtop
Tif. 64 92 6140

11

I.
I.
I.

11
11

har
Skolefritidsordningen
allerede vrt i funksjon pa
Hauglia skole og Ytre
Enebakk skole i flere ár, men
det har vrt liten interesse i kirkebygden tidligere. Dette har
imidlertid snudd, og barn i hele
Enebakk har nã muligheten for
A leke i trygge omgivelser for,
og etter skoletid, mens foresat-

te er pâjobb.
Skolefritidsordningen er ikke
noe pedagogisk tilbud i forlengelse av skoledagen, men et
tilbud om trygg fritid i trygge
omgivelser. Her kan man 1ek,
lese, gjØre lekser e.t.c.
Det er Sissel Bjerkeiy som
leder skolefritidsordningen i
Kirkebygden. Med seg pa laget
har hun Vera Bergflødt - begge
med solid erfanng fra førskolen
i Kirkebygden.. Marius Sørli er
medhjelper.
Her er barna samlet rundt matbordet en av de første dagene
Fra h.: Jannike
etter start.
Olsen, Steffen Arnesen, Marius

Hammarö Kammarkör
til Enebakk
Hammarö Kammarkör
fra var vennskapskommune ved Karistad i
Sverige besøker
Enebakk 23. - 25. september. Enebakk kammerkor star som vertskap, og dette er en
gjenvisitt etter at koret
besøkte Hammarö i
1993. Korene hadde et
flott sosialt og musikaisk
samarbeid med bl.a.
konsert i Karistad
Domkirke.
Enebakk Kammerkor har i lang
tid vrt i gang med planlegging
av vennskapsbesøket. Det vii
ogsá denne gangen bli et musikalsk samarbeid meliom korene, som er Øvet inn pa hver si
kant, med felles Øvelse i
Enebakk. Spennende er det a

stille opp for samkjøring av det
musikiaske stoffet. Repertoaret
vii besta av "Forkledd gud av
Lars Erik Larasen, to satser av
August Sødermann og to verk
av var egen Edvard Grieg, foruten folketoner og viser.

Det blir konsert i
Herredshuset lørdag
24.september kl.18.00.
Vi viser foøvrig til
annonse for konserten i
neste nummer av
Komposten.
Vertskapet vii forøvrig vise
fram kuiturbygda Enebakk;
bygdetun, kirke og kunstsamlinger. Søndag 24.september
gar turen til Oslo hvor det blir
konsert i Svenska Margarethakyrkan ld.11.00. Det er
ogsA satt av tid til omvisning pa
Hoimenkollen og i Vigelandsanlegget.

ØdegArd, Hans Martin Holtet,
Carina
Arnesen,
Carine
Nordby, Elsa Lien Kristiansen,
Pia Jasmin Dahl, Mari Strand,
Terese Holtet. Bak, marius
Sørli. Vera Bergfldt og Sissel
Bjerkeiy,

NASJONAL
FORENINGEN
ENEBAKK HELSELAG
HOBBYUTSTILLING
PA ENEBAKK
HERREDSHUS
15. OG 16. OKTOBER 1994

PAMELDING TIL
UNNI THORESEN
TLF. 64 92 43 03

Tenk
trivsel
- tenk
Enebakk!
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Den nye
sj efe n!
Enebakks nye rãdmann
er pa plass. Era sitt kontor i kommunehusets
2.etasje, er Nils Schaug
(49) i ferd med a skaffe
seg oversikt over organisasjonen han skat styre
og videreutvikle. Sânt
tar tid. Men det er en
entusiastisk leder full av
ptigangsmot Enebakk
har fãtt. Han liker ledelse, liker it ta beslutninger, og føler at han nit er
kommet pit rett hylle her
I livet!
Nils Schaug tiltrAdte stillingen
som Enebakks nye râdmann
1.august. FA dager for flytttet
han inn i nyanskaffet bolig pa
Lotterudfeltet sammen med sin
britiske kone Rosaline og sønnen Nils Alexander pa 10
mAneder.
Den nye rAdmannen er oslogutt, oppvokst pa beste vestBygdø, med
kant,
Kongsgãrden som ner nabo. Bygdø dengang var et lint lite
lokalsamfunn, bynrt og samtidig landlig. Jeg gikk mye turer
i kongeskogen, o kunne man
en gang treffe pa Kongen pa
disse vandringene, forteller
Schaug., som fortsatt er en
ivrig turgâer med sans for
naturopplevelser i skog og
mark. Ellers er han glad i fi reiSe, og sommerens ferietur gikk
bI. a. til Sydfrankrike og
Normandie.
Allsidig bakgrunn
Etter endt skolegang pa
Vestheim, bar det avgArde til
England, og studier i
(Newcastle).
Sunderland
Tilbake i Oslo igjen i 69, fikk
den nyutdannede sivilingeniøren arbeid i et radgivende ingeniørfirma innen vannforsyning
og avløpsteknikk. Der ble han
i tre-fire hr, førturen gikk til
Drammen og stilling i teknisk
etat hvor han ble i mange ar,
avbrutt av utenlandsopphold i

Kenya for NORAD. Neste
stopp ble et rádgivende ingeniØrfima i Brum. En stund drev
han ogsA eget râdgivende ingeniørfirma, og arbeidet veldig
myerettet mot kommuner,
bade pa tekniske prosjekter og
opp1ring. - men det ble for
stille, smiler Schaug, sâ da jeg
sj2ikte teknisk sjef stillingen i
Ardal kommune og fikk den,
pakket jeg kofferten og dro i
vesterveg.
Liker utfordringer
Den nye rAdmannen har vrt i
hardt ver for, og liker a takle
Som NORAD
utfordringer.
ekspert i Kenya høstet han verdifulle erfaringer , bAde faglig
og menneskelig. Fine naturopplevelser fikk ogsA friluftsmannen med seg derfra. - Kenya
var et motsetningenes land, forteller han. - Jeg opp levde
blant annet A fiske Ørret under
ekvator i 3000 meters høyde,
og mens det iset ph bilruta.
Som UNICEF - utsending i
SØr-Libanon hadde han virkehg tøffe opplevelser. men ogsA
fine og verdifulle. Det var der
han traff han sin kone. Schaug
har ogsA jobbet 15 mAneder i
Sør Korea som rAdgivende
av
et
for
ingeniør
Verdenbankens prosjekter
Gjennom alle disse erfaringene
har han lrt seg A vre fleksibel, lrt seg A were med ph de
premisser som er lagt. - Det
hender man mA akseptere at det
finnes forhold man ikke kan
gjøre noe med, sier Schaug. Fordi utenlandsoppholdene har
vart over noe tid - ikke bare
vert feriereiser, har jeg fAn
oppleve de forskjehlige landenes kultur, og blitt kjent med
lokalbefolkningen og lrt A
respektere dem ph et annet
grunnlag enn som vanhig turist.
PA rett plass
Mange har kanskje en svak
erindring om store medie0oppslag om tunnelprosjektet i Ardal.
Som nyansatt teknisk sjef, fikk
Nils Schaug dette I fanet. Slett
ingen grei sak a lØse.
Skandalen hadde allerede
enorm medieinteresse, langt

r

HUSK
PAPIRINNSAMLING
Ytre Enebakk og Fjell
TORSDAG 1. SEPTEMBER.
Flateby, Kirkebygda og
Dalefj erdingen
ONSDAG 31. AUGUST.
L

I

utover landets grenser faktisk.
Saken var kort og godt at man
ikke hadde foretatt skikkelig
oppmAhing av det planlagte
endepunktet for tunnelen for
man var halvveis igjennom.
Derfor matte en allerede planlagt bratt tunnehl bli enda brattere Jeg tror vi kiarte A lose
denne saken ph en, etter forholdene svrt bra mite, sier rAdmannen, som kom i medienes
lys, og til og med ble intervjuet
pa NRK, TV , noe som slett
ikke er hverdagskost for en teknisk sjef ph Vestlandet.
Gjennom arbeide nied organisasjonsutvikling i Ardal, en
prosess som fikk et heldig
utfall, fanget den tekniske sjefen ytterligere interesse for
ledelse , noe som fØrte til at han
tok tilleggsutdannelse innen
organisasjon og ledelse. - Jeg
synes at lederskap er morsomt
og utfordrende, og føler at det
er her jeg har min plass sier
bygdas nye rAdrnann.
Aktivt lokalsamfunn
Joda, han visste faktisk hvor
Enebakk a pa kartet. Men
kjente bygda - nei. - Det er vel
riktig A si at jeg kjente til
Enebakk, sier han. - jeg har gAtt
turer her sammen med far en
gang for lenge siden..
Noe skikkelig oversikt over
Enebakk har han foreløpig
ikke. - Det virker A vre et
godt og aktivt lokalsamfunn.

Foreløpig samler jeg inntrykk konklusjonen venter jeg med,
men det ser svrt positivt Ut.
Viktig med organisasjonsutvikling
Noe programerklnng Ønsker
den nye rAdmannen heller ikke
A komme med foreløpig. Det
er mange ting A ta fatt pa, men
det er ogsA viktig a erkjenne at
ting ikke skjer over flatten.
Organisasjonsutvikling ser han
som svrt viktig og mener at
en organisasjon som ikke utvikher seg er en dArlig organisasjon
som neppe tjener sine mAl pa
en optimal mite. Et annet viktig felt er vurdering av bruken
av informasjonsteknologi bruk av fly teknologi. - Hre ma
vi utvikle oss videre, sier
Schaug.
- Enebakk er karakterisert som
landets fattigste kommune.
Visste du det fØr du kom hit?
- Nei, men det stiller jo store
krav til bade meg, mine medarbeidere og politikerne. Med
stram Økonomi er det mindre
mulighet for hjertesaker. Man
mA begrense seg.
Jeg ser egentlig ikke dette som
en stor ulempe. Det kaller snarere ph kreativitet og vilje til
probhemløsing.
Lojalitet, og godt samarbeid
Schaug framhever ellers betyd-

ningen av en organisasjon med
samarbeid.
godt
Organisasjonen bestir av mennesker som jobber sammen - og
bør trives sammen. Det skal
vere moro a gA ph jobb.
Arbeidsmiljøet er ledelsens
ansvar, men det er ogsA hver
enkelts ansvar at man fungerer
sammen. Og sA mA man erkjenne at motsetninger til en viss
grad er normalt. Han ser det
ogsA som viktig at han som rAdmann er tilgjengehig - bAde for
bygdefolket og for ansatte i
organiSaSjOflen.
Den nye lederen liker A ta
besluninger - og han liker A ha
makt. Han har forsAvidt ingen
problemer med A skjre gjennom i interessekonflikter som
kfiver beslutninger, men mener
likevel at en slik beslutningsform vanligvis ikke er nødvendig - Over 90 prosent av alle
beslutninger som bhir tatt blir
tatt ph grunnlag av saklige opplysninger og som en naturlig
konsekvens av aragumenter
Det som er viktig er A vere
iDjal overfor beslutninger som
er tatt. Kiarer man ikke det, sA
passer man ikke inn i et offenthg system, mener rAdmannen

KOMPOSTEN

foreningslivet - foreningslivet - foreningslivet - foreningslivet - foreningslivet - forenings-

Hurra for fotballfolket.

Gull og sØlv i Goy-cup
Det ble sterk enebakkmarkering i Goy-cup,
som gikk av stabelen i
Skien i dagene 24. 26.juni. Hele fern lag fra
Enebakk, 2 fra
Enebakk IF og 3 fra IL
Driv deltok i fotbailcupen som er en irviss tradisjon.
Og det ble bade gull, sølv
og andre solide plasseringer a ta med seg hjem
for enebakkspillerne.
GULL
Enebakk IF's guttelag
gikk helt til topps og tok
gullet i sin klasse. De

vant 3 - 2 over Odd i
kvartfinalen, 5-3 over
Lom i semifinalen og 2-1
over Stathelle i finalen,
etter dramatiske ekstraomganger.
Enebakk IF's juniorlag
gikk til topps i B-sluttspillet.
SØLV
IL Drivs smâjenter sto for
solid prestasjon i sin kiasSe, og kunne reise hjem
med sølv i bagasjen.
Smâgutter 14 tok 3.plass
og bronse etter tap pa cornere.

Info fra Enebakk
Husmorlag
Etter en varm sommer er vi i
full gang igjen.
I løpet av sommeren har barneparken vAr butt pusset opp,bAde
innvendig og utvendig.
Parken vAr er 15 Ar noe som ble
behørig feiret 15. august medkorpsmusikk og masse barn.
Innbudte representanter fra
Enebakk kommune var dypt
savnet av We barn og voksne.
I parken har vi 32 plasser for
barn rnellom 2 og 5 Ar.

-Ella Wenli lagleder
Tif. 64 92 63 39
PS ! FORTSATT NOEN FA Anne S. Aarland nestleder
LEDIGE PLASSER!
hf. 64 92 91 38
I host starter musikalsk barne- Grethe Skansen Sekretr
hage pA Streifinn. Dette er et TIf. 64 92 86 23
helt nytt tilbud som vi hAper
blir popuhert. Den minstegrup- Inger Stubberud Kasserer
Tif. 64926175
pa er full: 15 - 3-4- Aringer.
Men det er noen plasser igjen
for 5 - 6 Aringer.
Lise Mette Sveum studieleder.
Dette foregAr pA torsdager fra
Telefon
64 92 91 27.
U. 14.30 - 17.00.
Yvonne
Ness styremedlem.
Pris kr. 700,- for medi. / 750,for ikke medl.
Telefon 64 92 8643
Semesteret varer til midten av Emmy Aanerud styremedlem.
desember.
Telefon 64 92 82 31

Vi har 5 Ars klubb pA Streifinn
4 dager i uken, med plass til 20
barn.

Nasj onalforeningens hobbyutstilling
feirer 10-ârs jubileum
15. og 16. oktober arrangerer
Enebakk Helselag (Nasjonalforeningen) hobbyutstilling for
l0.gang. Med andre ord et
jubileum!.
Ikke fA har i Arenes lØp gledet
seg over disse flotte utstillingene av kunst, kunsthAndverk og
hAndarbeid. Utstillingen har
gjennomsnittlig mellom 20 og
30 utstillere, og er i Ar, som tidligere en sa1gsutstillin. Det
blir ogsA loddsalg pa flotte
gevinter - 1 fra hver utstiller og
resten fra Helselaget.
Det bli kafe i kantinen, noe

som folk seter pris pA. Der kan
de hvile litt og prate med kjente, fØr nye runder i utstillingslokalet. Det lages sA mye fine
ting at man trenger tid til A fordøye alt.
I kafeen blir det servert pØlser,
vafler og hjemmebakt til hyggelige priser.
Faktisk er det enkelte som
møter opp pAutstilhngen nAr
den Apner og blir der hele
dagen. Det forteller om hyggehg atmosfaare.

ENEBAXXBYGDETUN
IL Drivs glade sølvjenter

BYGDETUNDAGER LØRDAG 27. AUGUST
OG SØNDAG 28. AUGUST,
BEGGEDAGER KL. 13.00 TIL KL. 17.00.

Enebakk skolemusikkOrPS
sØker etter instruktØrer til kornett, bass
og aitnorsi.
Vi har gruppeøvelser pa onsdager mellom kl. 17.00 og 21.00.
Er du interessert sA ta kontakt snarest med:
Marion Enger pa HE 64 92 71 32

Har du lyst til a
begynne i korps?
Enebakk skolemusikkorps har aspirant og drillopptak pA
Kirkebygda skole

Mandag 29.08.94 kl.19.00
Alle fra 6 Ar til 6. Masse kan begynne i drillen.
Alle fra 2. - 6. Masse kan begynne pA notekurs.
Vi starter ogsA i host et miniaspirantkurs for og 7 Linger, med
pAmelding samme dag og sted.
Har dere spørsmAl er det bare ringe

a

Marion Enger pa tif. 64 92 71 32

Tillitsvalgte i
Enebakk
Husmorlag

Gamle hândverk og husflidsteknikker gjenopplives,
med bl.a. flatbrødbaking, karding, spinning, veving,
toYing, tegner-oghândarbeid, trearbeider, smiing,
knivmaking, oppsetting av skigard, visning av redskap og gjenstander m.m.
Ca. U. 14. 00 begge dager: Omvisning pa bygdetunet. BrØdrene Orderud vil fortelle fra sin barndom i
Orderudbygningen.
Ca. kl. 15.00 begge dager. Apent forum: Gammelt fra
Enebakk. Om tradisjoner og bygdeliv.
Historielagets fotoarkiv ligger freñme til gjennomsyn.
FlatbrØd og spekeskinke, vafler, kaffe og saft fâs
kjøpt.
MERK
Søndag 28. august kl. 11.00:
Gudstjeneste i Enebakk kirke.
kl. 14.00 til kl. 17.00 : Omvisning i kirken
Id. 15.00 til kl. 17.00 : Omvisning i
Det Gamle Herredshusets kunstsamlinger

HØSTENS KURS
Maling pa kurv og tre FULLT
Lappeteknikk - L og
Cabin
3 kvelder fra U. 19.00 22.00
Kursavgift kr. 250,medlI300,- ikke medi.
Start 30.8.1994
Flateby Barnepark
Pàmelding snarest.
Lappeteknikk videregãende
Vi herer blant annet
ananasmøflster.
3 kvelder fra
kl. 19.00 - 22.00,Kursavgift 250,medl/300,- ikke medi.
Start 6.10.1994 Flateby
Bamepark
Pâmelding innen
30.9.1994
Alle pàmeldinger er
bindende og skjer til
Lise Mette Sveum, telefon&49291 27
Ellers ønsker alle i styret dere en riktig god
hØst, og hâper vi ser
mange bade nye og
gamle fjes frstkommende halvâr.
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Ytre Enebakk Husmorlags
høstprogram 1994

ENEBAKK HISTORIELAG
AKTIVITETSSKJEMA

l qp)Vi driver:
Tlf. 64 92 52 27
Fjellknatten Bamepark 2-5 âr
Tif. 64 92 50 92
Kortidsbarnehage
4-5 âr
Arbeidsstua
2.-6. kJ. Tif. 64 92 50 83
Bamevaktsentralen
Studieringer
Helvi Saitnes Tif. 64 92 40 17

KURS I TEKSTIL
MALING MED
"LIZZAT PAINT"

PROGRAM:
Studiering pa Kvinner i EU,pâmelding til
7.september
studieleder
Arbeidsstua starter en av de første tirs. i September.
10. september Høstlotteri
1 3.september Kurs. "Strikk ditt yndlingsplagg"
14.septernber Kurs. Tekstilmaling
1 5,Oktober Loppemarked. Ytre Enebakk skole
22,Oktober Famiiiedagen. Ytre Enebakk skole
26.Oktober Lagsmøte. "Kvinner i EU"
2. November Julekurs. Tekstilmaling og dekorering
20.November Studiering. "SeksAnnger inn i skolen
1. Desember Lagsmøte. "Husmorvikartjenesten"
11 .Desember Nissefest
HØSTEN
Trailer til Litauen skal settes opp til
høsten, men hovedstyret sentrait hat ikke kommet med dato
enda.
NIERMERE INFORMASJON OM DE ENKELTE
ARRANGEMENTER BLIRARRANGERT I "KOMPOSTEN", VAG-TV OG SATT OPP PA BYGDASOPPSLAGSTAVLER.

YTRE ENEBAKK HUSMORLAGS STYRE:
Leder
Heidi A.H. Skaug
tlf. 64 92 47 22
tlf. 64 92 41 20
Nestleder Rigmor Skaug
Sekretr Eva Isebakke
tlf. 64 92 47 31
Kasserer Stine Eriksen
tlf. 64 92 46 97
tlf. 64 92 40 17
Studieleder Helvi Saitnes
tif. 64 92 48 81
Styremedi May Bente Oshaug
Styremedi Liv Hanne Stenersen tif. 64 92 5175

Det vii bli arrangert kurs der
bruken av produktet Lizzat
Paint vii bli demonstrert i sin
mangfoldighet. Det vii først
og fremst bli gitt innføring i
maling pA tekstil , men 1rer
Kine Jensen vii ogsA gi oppknring i maling pA glass og
tre. Lizzat Paint har et utrolig
utvalg av farger og typer og
det fine med denne malingen
er at den ikke blir "gammel"
pA tuben.
Dette kurset vii ta for deg
innføring i teknikker og
demonstrasjon av produktet.

Kursstart:
14. september 1994
Varighet:
4 møter a' 3 timer.
Kursavgift: 50,- for medlemmer og 100,- for ikke
medlemmer.
Materiell inngAr ikke i kursavgiften, men testere holdes
av kurs1rer.

BLI MEDLEMM DU OGSA

BEHOV FOR BARNEVAKT?
Ring en av vare barnevakter:
Vi har knyttet til oss flotte jenter hvor 10 av dem ha rgjenomgâtt kurs hos lege og helsesøster. Alle i Ytre kanbenytte seg av
dette tilbudet. Brukere som ikke er medlem avY.E. Husmorlag
kan benytte seg av dette tilbudet. Brukere somikke er medlem
av Y.E. Husmorlag ma betale 10,- pr. oppdragtii Husmorlaget i
tiiegg til kr. 30,- pr. time til jentene pA hverdager og etter avtale
med jentene i helgene.

Det er et kurs der man virkehg kan were kreativ og der
muligheten nesten er ubegrenset.

PAmeldingsfrist er
7. september.

DETTE ER JENTENE SOM
KAN KONTAKTES:

Vennlig hilsen
Studieleder i Y.E.
Husmorlag
Helvi Saltnes

født.76 Vestbyv.32 64 92 5120
Kristine Lindseth
76 Fjellvn.17 64924854
Line Gevik
76 Grevlingv. 12 64 92 47 89
Heidi Knudsen
77 Vestbyv.28 64 92 48 14
Hilde Fioberghagen
75 Grevlingv.36 64 92 50 28
Guro T. Simonsen
76 VAgiiv.50 64 92 53 22
Tonje F. Hopedal
76 RAdyrv.17 649243 93
Jeanette Henriksen
Therese Bjerkeland
76 RAdyrv.9 64 92 52 01
79 Revefaret. 1 64 92 47 09
Catarina Kirkerød
Kristin Guldbrandsen
78 Fjeliv.43 64 92 46 59

Barnevaktkomiteen:
Lisbeth Røkenes

64 92 50 02

AA-

ELAG

Søndag .11. september Rusletur pA Flateby FremmØte ved Streifinn ki. 12.00
Turledere: Harry Utsigt og Asbjørn Gran.
Turen gAr forbi bl.a. HyttebrAten, Finnhaugen og Finniand. Ski!ting av gamle plasser.
Ta med niste og sitteunderiag.

Lørdag. 1. oktober:
Rusietur i Kirkebygda Fremmøte pA p-p!assen ved Veng ki. 11.00. Turleder. Ole Weng.
Turen gAr forbi bl.a. Kokkerud, Hagan, Prestmoen, Kølabonn,bygdeborgen
pA FestningsAsen (flott utsikt).

Ta med niste og sitteunderlag.
Vel møtt!

STYRET!

SLEKTSFORSKNING:
Kontaktperson Rune Bratfoss, tlf. 64 92 49 18.
Finnekilder og litteratur, bruke tekniske
hjeipemidler.Besvare slektsforespørsler. Knytte kontakt
med s!ektsforskningsgrupper i andre historielag..
MINNEINNSAMLINGER/INTERVJUGRUPPE:
Kontaktperson : Ase Killerud, tif. 64 92 62 39.
Organisere arbeidet, velge temaer og intervjuobjekter,innhente ideer og forsiag hos medlemmer, samt søke fagiig
rid og veiledning, f.eks. pa fylkesmuseet.
FOTOREGISTRERING:
Kontaktperson Ole Weng, t!f. 64 92 55 04.
Oppspore og line bilder fra liv og virke i bygda. Vre
aktiv med i henting, registrering og levering. Bruke bildematerialet aktivt til historieformidhing. bl.a. pa skolene og
i lag ogforeninger. Finne nye anvendelsesmuhigheter.

ARKIVREGISTRERING:
Kontaktperson : Ase Killerud tif. 64 92 62 39.
Oppspore, samie, ordne, registrere bl.a. forenings - og privatarkiv fra hele bygda, samt registrere og magasinere
historielagets egne arkivalia.
KULTURMINNEVERN:
Kontakt person : Ase Killerud tlf, 64 92 62 39.
Vere "vaktbikkje" for fortiden. FøIge opp kommunens
reguleringsplaner fra høringsstadiet og frem mot ev.utbygging. Innhente omsøkte og godkjente ombyggings og nvningstillatelser for hus eldre enn 100 Ar o.l.
Knyttekontakter i Teknisk Etat. Vre styrets forlengede
arm I loka!miljøet. (Drive aktiv opplysning med tanke pA A
skape enbevisst hoidning til bl.a. arealplanlegging,landskapsarkitektur og byggeskikk, skape forstAelse for verdien av A benytte og bevare gamle stedsnavn ved utbyggingav nye veier, bo!igfeit, anlegg 0.1.).
KULTURMINNEREGISTRERING PA KARTET:
Kontaktpersoner: Asbjørn Gran, tif. 64 92 80 75, Ole
Weng,tlf. 64 92 55 04, 0. Guslund, tif. 64 92 60 03, R.
Solberg,tlf. 64 92 4130. Registrere gamle piasser og tufter, veier, industriminner m.m.
Historielaget innhenter og registrerer for tiden navn pA jorder og utmarksteiger. Trenger hjelp fra bonder og ev.tidhigere brukere. Rett!edningshefte fAs hos Ase Killerud.
RUSLETURER:
Kontaktpersoner: Rolf Solberg, tlf. 64 92 41 30.
Legg opp turer i skog og mark og tettbebyggeise.
Formidlelokalhistorie pA en uhøytidlig mite i samarbeid
med lokalkjente folk. Kontflkte grunneiere, lage navneskilt
m.m. Turetestyrker kontakten mellom historieinleresserte
og betyr mye for et godt sosialt miljø i laget.
BYGDETUNDAGER:
Kontaktpersoner: Odd Guslund, tlf. 64 92 60 03
Sidsel R. Christiansen, t!f. 64 92 40 81, Ase Killerud,
tlf.64 92 62 39. Vise gamle hAndverk og husflidsteknikker.
Bidra til ailsidig og variert fremstiiling av vAr gamle bygdekultur.
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N1€RINGS KOORDINATOR
Enebakk Nringsthd er et samrbeidsorgan mellom
meringslivet og kommunen. Nringsràdet har følgende medlemmer:
Kjell øvergààrd, Enebakk kommune, leder
Knut A.Thorvaldsen, EHHI, nestleder
Einar Hoistad, Enebakk kommune
Tore Karisen, EHHI
Johan Fr.Müller, sparebanken NOR
Bent Slette, Enebakk Landbrukslag
Bjorn Andersen, øvrige Neringsliv

ENEBAKK SPAREBANK
Var kiage pa tilknyttningsgebyrene
31. 12. 1994.
Den 11. juli 1994 fattet
vedtak
Konkurransetilsynet
som forbyr bankforeningens tilkr. 11,5
knytningsgebyrer
mill.
Det betyr at vi fikk fuilt medhold i kiagesaken.

pa

Bankforeningene kan kiage
vedtaket inn for Administrasjonsdepartementet . I følge
opplysninger vi har fAtt fra
Konkurransetilsynet ser det Ut
til at vedtaket blir anket innen
fristen som nâ er satt til 9. september i âr.

Vi bar vrt i kontakt med
Finansdepartementet, og har
butt lovet et mote etter 9. september for ft diskutere en forlengelse av vftr konsesjonsfrist.
DERSOM KONKURRANSETILSYNETS VEDTAK BLIR
STAENDE, ER DET IGJEN
APENT FOR NYETABLERING AV SMA OG MELLOMSTORE BANKER I
NORGE.
DET ER FREMDELES HAP
FOR ENEBAKK SPAREBANK.

Enebakk Nringsràd har ansatt en meringskoordinator i halv stilling fra 1.4. 94. Han er administrativ og
faglig leder for koordinering av neringsutvikling i
Enebakk kommune.

Behandlingen av denne saken
har tatt sâ lang !id at vi ikke har
niulighet til ft starte dnften
innen konsesjonsfristen som er

Nringskoordinator kan bistà nyetablerere med opplysninger om offentlige tilskudds- og lâneordninger,
yte hjelp og veiledning ved utarbeidelse av enkle
markedsanalyser og forretningsplaner, og gi generelle
râd og veiledning.

Brann i hageavfall
pa Gjolstad

Nringskoordinator har sitt kontor pa
Landbrukskontoret. Stillingen finansieres ved bidrag
fra Enebakk komune, Enebakk Handel-, Hândverkog industriforening (EHHI) og Sparebanken NOR.

I sommervarmen ble det brann
i hageavfailet ved Gjølstad
gjenbruksstasjon. Arsaken er
ikke funnet. Brannen bieheidigvis slukket i tide, fØr større skade var skjedd. Det er nft satt Ut
en egen container for hageavfall. For ft utnytte kapasiteten
best mulig bør store grener og
lignende deles opp.

Halyard Waade, Nringskoordinator
Tif.: 64 92 64 95
Mob.: 94 47 4132

OPTIMISTEN
Enebakk Nringsràd skal i 1994 dele Ut plaketten "Optimisten" til Arets bedrift for
fjerde gang.
Prisens formal er a høyne kvaliteten og servicenivâet innenfor nringslivet, samt heve
den generelle kunnskap om nringene i
kommunen.
Forsiag til kandidater kan sendes inn av
enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner.
Det kan foreslâs bedrifter innen alle bransjer.

Under brannen ble det kiart at
det ogsft var kastet andre ting i
kvisthaugen, blant annet spesialavfali som maiingspann og
andre kjemikalier. Dette skapte

u

l

en utrygg situasjon for brannrnannskapene.
Der er viktig at alle sorterer
avfallet riktig ved ieveringtil
Sriig
gjenbruksstassjonen.
viktig er det ft benytte"miijøstasjonen" for spesialavfail.
Alie husstander har ffttt utdelt
esker til ft sanile slikt avfall i,
fly eske finnes i miii Østasjonen.
Spesiaiavfall kan leveres ogsä
nar gjenbruksstasjonen er
stengt, bensinstasjonen har
nØkkel.

ENEBAKK KOMMUNE
Pleie og omsorgsavdelingen
trenger flere utviklingsorienterte
SYKEPLEIERE

til følgende ledige stillinger:
Enebakk syke og aldershjem.
75 % fast stilling.
50 % fast stilling.
100% stilling. svangerskapsvikariat 615.11.1994.
50 % stilling, svangerskapsvikariat 61 30. 9. 1995.

Lønnstrinn 9. 12 Turnus.
NATTAVDELINGSSYKEPLEIER.

ENEBAKK N!ERINGSRAD

4 faste 50 % stillinger. LØnnstrinn 15 turnus.
Stillingene er nyopprettet med ansvar for inne og utetjenesten.

a

Vi Ønsker de velkommen til sØke en stilling hos oss. Du vil fA :
en tilhørighet i en pleie-og omsorgsavdeling sor er i kontinuerhg utvikling med positive og engasjerte medarbeidere.
Ved utvelgelse vektlegges faglige kvalifikasjoner og personlig
egnethet.
Ta kontakt med pleie-og omsorgsleder for nrmere opplysninger, telefon 64 92 44 60.

Kirkebygden ungdomsklubb
starter Opp etter ferien i kveld til
vanlig tid.
Kiubbleder

Det-er registrert interesse
blant lastebilsjftførene pft
Flateby for ft fft tilgang
egnet parkering.
Vi er iferd med ft fft en avtale om parkering Øverst pft
Rud industriomrftde. Tilbud
med priser vii forhApentligvis bli presentert i neste
Apen Post.
Er det flere sjftfører som er
interessert i dette sft ta kontakt med nringskoordinator:

pa

Halyard Waade

Skriftlig forsiag med begrunnelse sendes:
Enebakk Neringsrtd, 1912
Enebakk
innen 1. oktober 1994
Kontaktperson: Kari Elisabeth Morbech
tif: 64 92 60 60

Parkering av
lastebiler
og trailere pa
Flateby

Søknad sendes:
Pleie-og omsorgsavdelingen, Enebakk kommune,
1914 YtreEnebakk.
Søknadsfrist. 6. september 1994.

Halyard Waade
Landbrukskontoret
1912 Enebakk
TIf..: 64926495
Fax.: 64927284

Optimisten:

Arets
bedrift
Optimisten, er
Nringsràdets utmerkelse til bedrifter som har
etablert seg de siste tre
ârene, eller bedrifter som
har vist et srlig initiativ
og en spesiell evne til a
iverksette levedyktige
ideer innen meringsvirksomhet.
Forslag til kandidater
kan sendes inn av
enkeltpersoner, bedrifter,
institusjOfler el .organisasjoner. Det kan foresiâs
bedrifter innen alle bransjer.
Dette er femte gang prisen deles Ut . FØrste gang
var i 1990. Prisen bestár
av et diplom og en plakett designet av en lokal
kunstner - Leikny
Derlick.
Disse har tidligere butt
tildelt Optimisten:
Folio Industrier A/S
Bjørgs Lille Kjøkken
Synnøve Finden
Akershus Bryggerier.
Fristen for a sende inn
forsiag til ârets
Optimist er 1.oktober

KOMPOSTEN
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FLATEBYDAGEN 1994

Arrangementet vii bli avholdt ph Flateby
Samfunnshus, og vi lover at det vii bli hyggelige
dager for bAde store og smA!
FREDAG 2. SEPTEMBER
KL. 20.00 - TEATERKAFE ERA KL. 19.00
Teaterforestillingen "GOD DAG - OG PA
RYGG" med Dameteater &SØnn, dvs. Kine
Heiiebust, Liv Aakvik og Anne Nyutstumoen
(ex Tramteateret).

Statstilskudd til lokale kulturbygg
Fristen for inrilevering av søknader om statstilskudd til lokale
kulturbygg er satt til : 20.september 94
Prosjektene det sØkes om tilskudd til ma vre inne i midletidig
kuiturbyggplan, og ma vre teknisk godkjent.
Søknadsskjema fAes ved kulturkontoret, som ogsà gir ytterligere
opplysninger om tilskuddsordningene

Biiletter fAes kjøpt ph øyeren Bensin.
Biilettpris kr. 100,(Egen iøpeseddel vii bli sendt Ut).
Se egen omtaie annet sted i avisen.

Kultursjefen

LØRDAG 3. SEPTEMBER - MARKEDSDAGER FRA KL. 11.00
Lag og foreninger, kultur, kunsthAndverk og
nrings1ivet i kommunen presenterer seg seiv.
Aniedningen vii by seg ph gunstige innkjøp denne
formiddagen.

Dagen avsiuttes ki. 16.00 med en filmforestiiiing
for helefamilien, nemlig ANNIE
Det er grønne priser denne dagen, dvs. kr. 10 for
barn og kr.20,- for voksne.
TORSDAG 8.SEPTEMBER KL. 20.30
"Tid for den gode fiimen"
V) I sin fars navn
FREDAG 9. SEPTEMBER
Kiubb 1 (Flateby Ungdomsklubb) pianiegger
eget ungdomsarrangement.
LØRDAG 10. SEPTEMBER
Fest for mediemmer av
"Samfunnshusets venner".
Vii du bli mediem: Kontakt Marit Erfjord
tif. 64 92 83 04
Flateby Samfunnshus AL
Styret

Tenk
trivsel
- tenk
Enebakk!

Tilskudd av tippemidlene

Fristen for innivering av søknader om tilskudd til idrett og friIufts1ivan1egg/nrmi1jøanIegg (tippemidlene) er satt til
20.september 94. Prosjektene det søkes om tilskudd til ma were
prioritert i Idrettens anleggsplan, og ma vre teknisk godkjent.
Nrmi1jøan1egg
SØknad om tilskudd d til mermiljøanlegg, herunder ballØkker,
skilekomrâder, mindre hopp/alpinbakker, rullebrettbaner, turveier/stier, skiløype/trimløyper, ma sendes kulturkontoret
innen 20. september
SØknadsskjema fAes ved kulturkontoret.

Flatebydagene vii i âr strekke seg over to langhelger i september.

- Enebakk Dramatiske Siskab har det goy
med barna!
- Underhoidning
- Hesteridning- nA har du aniedning!
Kafetena

ENEBAKK KOMMUNE

(!) Strikk din
drømmegenser

'X)

Vi vii i Ar forsøke oss ph et litt spennende prosjekt
som vi bar kalt "Strikk din drømmegenser" Det er et
kurs for deg som alt kan strikke og har lyst til A lage
et plagg med eget design med teknikker du kanskje
ikke behersker, eller er usikker ph. Vi har vrt sA he!dige A fA Lisbeth M Henriksen som 1rer pa* kurset,
og en del er kanskje kjent med hennes arbeid ailerede. Hun ser aidri hindringer, kun muligheter, og hun
pAstAr at montenng er goy!
Dette vii bli et koselig kurs i lune omgive!ser og uten
prestasjonsangst.
Kurset vil innehoide innføring av fargevaig, strikketeknikker, hekleteknikker, montering og hjelp til fullføring av eget arbeid. Det vii bli iagt vekt ph at detteførst og fremst skal vre et ideskapende kurs der man
fAr hjelp til A were kreativ.
Varighet: Kurset starter 13. september og vii strekke
seg over 6 kveider a 4 skoietimer.
Kursavgift: 150,- for mediemmer
250 for ikke medi.
Materiell inngAr ikke i kursavgiften.
PAmeldingsfrist: innen 6. september til Heivi Saitnes
pAtif. 64 92 40 17
Vi hAper at dette kurset som vii treffe noen "hjemme"
ogønsker hjerte!ig veikommen til strikke g!ede i høstmørket!
Venn!ig hilsen studie!eder
Y.E. Husmorlag He!vi Saitnes

KVINNER I EU
Ytre Enebakk
Husmoriag skal arrangere studiering som tar forseg hvordan kvinner vii
fA det i EU. Vi skai ikke
gA igjennom aile tonnene
med informasjon, men
konsentrere oss litt om
kvinners sosiale rettigheter i EU-land og hvordan
det vii gA med de rettigheter og goder vi alt har
skaffet oss i Norge.Det
er 108 mill. kvinner i EU
landene i dag og 82 mill.
av disse er husmødre, sA
kan vi jo se litt pa' om det
er en fordel for oss A bli
med i dette store feliesskapet.
Studieringen vii strekke
seg over 4 kvelder og vi
vii prøve ha en ganske
Apen studiepian slik at
deltakerne kan komme
med Ønsker om temaer
vi kan se lilt nøyere ph.
En del avstudieplanen
biir rettigheter for deltidsarbeid, lønnsforskjelier, bametrygden og
alderstrygden i EU-land
EU's forsikringsmodeii
og kvinners sosiale rettigheter m.m.

a

Studieringen vil bli fulgt
opp av et Lagsmøte i
slutten av oktober der ja
og nei jenter kan skape
en livlig debatt.
Det er ingen forutsetning
A ha wert med ph studiesirkel for A kunne stille
ph Lagsmøtet, her er alie
velkomne.
Studiesirkelen har start
alt 7. september, og deltakere kan kontakte
Heivi Saitnes p tif. 64
92 40 17 for pAmeiding.Studiesirkeien er
Apen for aile.
ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN
Vennlig hilsen
Helvi Saitnes

4'
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BLI KJENT I ENEBAKK
Det arrangeres buss tur med guide
10. 9.94
Turen er for de som vii bli bedre kjent med
Flateby.

ELDRESENTER
* ENEBAKK
Turkomiteen arrangerer tur til
GANSVIKA V/0YEREN
ONSDAG 7.SEPTEMBER

l

a

Pris kr. 60 pro pers.
Prisen inkluderer tur og middag
med kaffe.

Program 10. sept. - Flateby
(Turen varer i ca 4 timer )

Start fra Ytre Enebakk kl.11.00 - via Dalefjerdingen
og Hammeren, med pAstigning underveis.
Første stopp blir den nedlagte ceilulosefabrikkenlsagbruket i
Flatebydalen. Videre gâr turen til Industrifeltet . Fra
Flatebydalen berer det videre opp til ødegârdene.
Vi kjører via boligfeltet og inn til sportshytta Streifinn.
Turen omfatter ogsA orientering om Collett-familien og
Flatebygodset.
Pa vei tilbake til Kirkebygden kjører vi nedom Skøyen og
øyeren, og derfra videre til Bygdetunet.
Pris: Kr.50 for voksne - Kr 10 for barn.

Bussen starter fra Durud, Ytre Enebakk
U. 11.00. Bussen stopper ved alle holdeplasser og kjører om Sanner, Ekebergdalen
og Flateby,
Pâmelding innen mandag 5 .september til
ELSA UTHUS - tif. 64 92 89 07.

Enkel servering underveis.

Turdagen onsdag 7.september holder
eldresenteret pi Kopãs stengt.

Pâmelding iii Enebakk kommune
vlKari Elisabeth Morbech, tif. 64 92 6060
innen 31.8.94

Várt seiskap ble eetablet i 1984 og arbeider med messer
og utsiillinger i inn og utland. Vi arbeider med a koordinere norske fellesstands pa messer i utlandet, og representerer dessuten en del utenlandske messearrangører vis-a-vis
norske eksportbedrfler. Vi holder til i Kirkebygda i enebakk, ogflyttet i sommer inn i nye lokaler.

ENEBAKK KOMMUNE
LEDIG BOLIGTOMT
Kommunen har byggekiar boligtomt til saigs pa" Bergskaugjordet", Flateby.
Tomta, som har adresse Gjeddevannsveien 7, er pa 690 kvm.,
og prisen er stipulert til kr. 150.000,-. Det vurderes a gi rabatt pa
prisen.
Nrmere opplysninger vIF.D.V.-sjefTorgils Opedal,
tlf. 64926060.
Bud sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk.
Selger forbeholder seg retten til godta eller forkaste ethvert

a

bud.

Deltidsstilling kontor

pa

økende arbeidsmengde medfører behov for Økt kapasitet
kontoret. Vi tenker oss i utgangspunktet en deltidsstiiiing
f.eks. 3 dager pr uke, med muligheter for heltid i
perioder.

pa

Arbeidsoppgaver:
- kontakt med kunder og kontakter i inn og utland
- postutsendelser og adresseregistre
- kan bli aktueit med regnskapsføring
- varierte arbeidsoppgaver forøvrig et iite kontor.
Vi Ønsker en serviceinnstilt og utadvendt person over 25 âr
med relevant bakgrunn. BØr ha god norsk sprâkføring, og i
tiilegg kunne kommunisere skriftlig og niuntlig pA engeisk.
MA ha noe bakgrunn i A arbeide med PC. Heist erfaring fra
regnskapsføring. Stillingen kan etterhvert medføre noe reisevirksomhet.

pa

Tiltredelse snarest. LØnn etter avtale. Interesserte bes kontakte Kjeii Dehii pA tif. 64 92 7109.

KMI CWhil
Postboks 2, 1912 Enebakk

FLATEBY KINO INFORMERER
NYE ALDERSBESTEMMELSER PA KINO
Fra 15. juli 1994 gjelder føigende aidersbestemmeiser pa kino:
- Alle aldersgrupper
-7 AR - adgang for personer FRA FYLTE SYV AR ALENE
for personer FRA FYLTE FIRE AR I FØLGE
og
MED MYNDIG PERSON
- 11 AR - adgang for personer FRA FYLTE ELLEVE AR
ALENE og for PERSONER FYLTE ATTE AR I FØLGE MED
MYNDIG PERSON
- 15 AR - adgang for personer
FRA FYLTE FEMTEN AR ALENE
og for personer FRA FYLTE TOLV AR I FØLGE
MED MYNDIG PERSON
- 18 AR - adgang for personer FRA FYLTE AYFEN AR.
NYE BILLETFPRISER
barneforeFlateby Kino er butt pâiagt av Fiimbyrâene Øke
stillingene.
Nye billetttpriser er BARN: kr. 20,kr. 35,VOKSNE/LEDSAGERE

a

Flateby kino

pa

Søndag 21. august
B)16.30 Stakkars Krumme
2W35
U)18.30 Robin Hood. Helter
i strømpebukser 25,V)20.30 Carlitos Way 35,Søndag 28. august
U) 18.30 Sister Act 2 25,
U) Du pappa 35,Lørdag 3. setember Fiatebydagene
B) 16.00 Annie - familiefilm
(2t 7m)
GrØnne priser 10/20
Søndag 4. september
B) 16.30 Ronja Røverdatter
20/35
(2t 5m)
U) 19.00 Konge pA haugen.
25.Merk tiden
V) 21.00 Pelikanrapporten.
35,Merk tiden
Torsdag 8. september Flatebydagene
"Tid for den gode t'ilmen"
V)20.30 I sin fars navn 35,Søndag 11. september
B)16.30 Mumrnitroliet og
20/35
vennene hans
U) 18.30 Politiskolen
25,:Oppdrag Moskva
V)Vendepunktet 35,Lordag 17. september
U)19.00 My girl 2.
25,Merk tiden
Søndag 18. september
U)17.30 My girl 2.
25,Merk tiden
V)19.30 Scindiers Liste
40,Søndag 25. september
B)16.30 Beethoven 2 Familieflim (It 29m) 20/35
B)18.30 Beethoven 2.
Familie film 20/35
v)20.30 Mannen uten ansikt
35,-

Kirkebygden barnehage
Ledig 1/2 plass - 3 - 7 ãr

PRAKTIKANT /
DAGMAMMA
Klokkerudàsen,
Kirkebygda
Vi sØker en omsorgsfulI og
ansvarsbevisst praktikant til
vAre to piker Ingeborg
Amalie 1/2 Ar, og Magdalene
1 1/2 Ar. Magdalene trenger
fØlge til/fra heldagsbarnehage. Møblert hybel med egen
inngang er disponibel. Som
alternativ til praktikant er
dagmamma som kan komme
hjem til oss aktueit, Noe
husarbeid. Førerkort og ikke
røyker en fordel.
Solli Of 64927318

TIf. 64 92 72 02
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Lett trim

Parti med iett mosjon under ledeise av fysioterapeut.
Sted: Enebakk fysioterapi
Tid: Torsdagerkl.12.00- 12.45- Start: 8.9.94
PAmelding: 64 92 6060 - Enebakk fysioterapi
Svømming / Vanngym. i oppvarmet vann under iedelse av fysioterapeut. Sted: Enebakk ungdomsskoie
Tid: Fredagerkl.14.00 - 15.00- Start: 2.9.94.
PAmelding: 64 92 6060.

Enebakk fysiotrapi

SELGES
Toyota Carina 77
mod.
Godkjent av
Biltilsynet i mars
1994.
Selges kr. 7.000,Tif. Kveld. 6492 62

KOMPOSTEN

LOPPEMARKED
Har du lopper - eller noe vi kan bruke til auksjon?
Ring: Erik Slette, tif. 64 92 60 33
eller Lill-Ann Johnsen, tif. 64 92 88 07
Enebakk Idrettsforening - Fotbaligruppa
FORMIDDAGSTREFF PA BETEL
Alva Umenius synger Lapplisa-sanger sammen med
Levi Trobe. Begge reiser for Pym-hjelpen.
Offer til vanskeligstilte i Ukraina.
Formiddagstreff ellers liver 1 .tirsdag i mâneden
kl. 11.00

Alle velkommen
KURS
Enebakk Bondekvinnelag
tilsiuttet Bygdefolkets
Studieforbund har følgende kurs
høsten 94:
Møbeltapetsering:
start 6. sept. kl. 17.00 - 21.00 - Kirkestua - 10 kvelder
Lefse og flatbrød:
start 13.okt. kl.17.30 - 21.00Enebakk ungdomsskole - 4 kvelder
Hari:Iangersøm:
-tart 20.sept. kl. 18.00 -21.30- sted ikke bestemt
6 kvelder
Tove-kurs:
Helgekurs - 11.42.-13. nov.
1l.lLkl.18.00-21.00- 12.-B.H.-U.10.00- 16.00
Billedvev:
start 21 .sept. ki. 18.00 - 21.30 - Kirkebygden skole
10 kvelder
Er noen interessert i kurs i tegerarbeid sá meld ifra.
Det planlegges ogsã et slikt kurs.
Kursene er ãpne for alle. Det tas forbehold om
endring i kursplanene. Pa meldingsfrist er 5.september. Pamelding/opplysninger 64 92 7115 etter
kl.17.O0.

ELGJAKT I ENEBAKK
Retten til a feile 4 elger i Vik skoger settes boil
pa anbud. Rettet avskyting, 1 okse, I kalv og 2
valgfrie dyr.
Anbud i lukket konvolutt med pus pa hver kilo
kjøtt og navn pajegerne m!t vre skogsbestyrer
I hende innen 16.09.94. 1 tillegg kommer det en fast avgift pa
kr.600,- pr v.dyr,- kr,300,- for kalv + fellingsavgift til viltfondet
+ mva.22%.
Det tas forbehold om a anta eller forkaste et hviiket som heist
anbud.
Enebakk kommuneskoger
Styret

KURS OM SPESIALAVFALL
Miljøheimevernet samarbeider med NORSAS og SFT om
gjennomføringen av en nasjonal kampanje om spesialavfall,
rettet mot hushoidninger. MAlet er a spre kunnskap om hva spesialavfall er, og motivere til bruk av de lokale mottakene.
Miljøheimevemet ønsker a skolere og motivere frivillige til a
gjøre en innsats i kampanjen, de inviterer derfor interesserte til
kurs.

Kurs i Oslo lørdag 17.september kL 10.00 - 17.30
Kurset er gratis, pãmeldingsfrist er 9. september.
Ønsker du A delta, og/eller fA mer informasjon, kontakt kommunens miljøvernrAdgiver, I.E.Vamnes, tif. 64926060.
Komposten vii komme tilbake til den lokale del av av kampanjen i neste nummer.

SOLHEIM ELEKTRISKE

Dagmamma
ledig i Vãglia
Har 2 jenter pa 4 og 5 âr
som Ønsker flere a [eke
med. Vier aktive, røyker ikke. Ref. kan gis.
TIf. 64 92 5153

Pen sportsvogn
lys bI -blomstret meget
pent brukt - kr. 1000,-.
BlA, smAblomstret bagvogn, kr. 1000,-.
Heltre fin vannseng, br.
ca 110 cm selges rimehg.
TIf. 64 92 43 16

Søndag 28.8.(14.s.e.p.
Enebakk kirke ki. 11.
v/øvsteg.rd
Enebakk Sykehjem
ki. 16.00 v/øvstegârd
Søndag 4.9 (15.s.e.p.)
Mari kirke kl. 11.00
v/øvstegard. Utdeling av
Godt Nytt.Kikrekaffe
Enebakk kirke kl. 11.
v/Helgheim. Utdeling av
Godt Nytt.. Kirkebygden
skole m/egne krefter
Søndag 11.9(16.s.e.p.)
kl. 11 Stranden Bedehus
v/øvstegàrd. Nattverd
Maari kirke kl. 11
v/Helgheim
NLM-stevneMisjonshuset
Søndag 18.9(17.s.e.p.)
kl. 11
Enebakk kirke
v/øvstegãrd.Nattverd
Mari menighetssenter
kl. 11. S torfam. samling
v/Wenche Andersen
Enebakk Sykehjem
kl. 16.00 v/Helgheim.
Nattverd

autoriserj. e1ektroentep.renø4t er din lokale elektriker som utfører alt innen elektrisk
instal lasjonsarbeid; nybygg, tilbygg, alarmanlegg,
renovering etc.

RING OSS PA TELEFON 64 92 64 20

Enebakk
Pensjonistlorening
Medlemsmøte 14. september kl. 16.30 i Herredsstyresalen.

Bolig tilbys
4

REKKEHUS
FLATEBY

Tenk
trivsel
-tenk
Enebakk!

1972, 124 m2 No. pA to plan.
4 soverom, balkong, liten
hage m.m. Vt. kr 490.000,-.
Lt. kr 420.000,-.
Visning lør./søn. 14-16.00.

TILSYNSVAKT VIHAUGLIA SKOLE
Turngruppa i Enebakk Idrettsforening søker etter tilsynsvakt pa Hauglia skole, mand. og onsd. fra
kl. 17.00 - 21.00. Kr. 40 pr t.
Oppfordrer ogsa gutter til a søke.
Søker ma ha fylt 16. fir.
Ta kontakt med Ninette Flateby - tlf. 64 92 80 85
etter kl. 18.00.

GUDSTJENESTER

TRYTI EIENDOMSMEGLING A/S
Teni
len

Foretaksnr. 946633089

Bevh. Adv. Helge A. Tryti

Fjellveien 55, 1914 Ytre Enebakk. TI!.: 64 9255 70 1

Enebekk!

KAN DU
UNNVJERE
4 KRONER
OM DAGEN?

2 roms sokkelleilighet
til We I n2erheten av Hauglia skole.
Egen inngang mlparkering.
Henv. tif. 64928071

JA; jeg vii bli Redd BarnaFadder! Send meg veikomstmappe.

El

Send meg informasjon om

fadderordningen.
Navn:
Adr.:

Tenk trivsel
-tenk Enebakk!

Postnr./-sted:

REDD BARNA

j
l'ostboks 6200 Ets.rstad, 0602 Oslo.
Tkfon 22 57 00 80.

KOMPOSTEN

ENEBAKK KOMMUNE

w

I

HØRINGSUTKAST KOMMUNEPLAN
FOR ENEBAKK 1995 - 2007

Formannskapet i Enebakk har med hjemmel i planogbygingslovens § 20-5 lagt Ut høringsutkast til kommuneplanfor 1995 - 2007. Det er knyttet bestemmelser til planen.
Kopi av høringsutkastet fàs ved henvendelse til
Enebakk kommune, râdmannskontoret tif 64 92 60
60.
Eventuelle merknader sendes formannskapet, 1912
Enebakk innen 21.10.94.
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INFORMASJONSMØTE OM KOMMUNEPLAN FOR 1995 - 2007
Har du lyst til a vite hvilke planer kommunen bar for sinvirksomhet de neste 12 âra, eller har
du Ønsker og meninger som du vii at kommunen skal
fá vite om,inviteres du til informasjonsmøte
Onsdag 21.september ki 19.00 - 21.00
i Enebakk kommunehus,kommunestyressalen
Ordfører

Kommuneplanarbeidet:

Hvor gàr vi de neste 12 àra?
Kommuneplanen er er oversikt over kommunenspianlagte aktiviteter og arealbruk i
de neste 12 are.
Vi er nã midt i prosessen med
a rullere denne planen, og
ønsker en stØrt mulig medvirkning fra befoikningen.
Kommuneplanleggingen skal
bygge pa et realistisk anslag
overde okonomiske og øvrige
ressurser som til enhver tid stir
til rAdighet.
Kommuneplanen er en plan for
alle deler av kommunens
virksomhet der de kommunale
sektorene blir likestilt.
Kommuneplanens langsiktige
del skal inneholde et
tidsperspektiv pA 10-12 fir, og
den skal om fatte:
- mAl for utviklingen av kommunen som samfunn
- retningslinjer for gjennomfØring:
- en organisasjonsdel, med
mM og tiltak bAde for arbeidet i
sektorene og for det tverrsektonelle arbeidet
- en arealdel med oversikt over
planlagt utnytting av
grunnarealene i kommunen.

- et handingsprogram.
I handlingsprogrammet vii
kommunenslangsiktige mAl
omformes til praktisk politikk
oggjenomfønng
Pianiegging er a avklare og
presisere hvor en vii, og hvordanen bar tenkt a komme seg
dit.
SpørsmAlet er ikke om en skal
drive med planlegging, men
hvasiags planlegging som er
nyttig for den folkevalgte styringenav kommunen.
Planforutsetninger
En viktig del av planforutsetningene er kommunens Økonomiske situasjon.
Kommunen har i de seinere Ara
hatt svrt vanskelig økonomi.
Dette har begrenset handlefnheten i meget stor grad.
Kommunestyret har vedtatt en
mMsetting om gradvis
reduksjon av kommunens nettogjeid samt styrking av kommunens fondsmidler. Dette vii
forhApentligvis gi kommunen
størrehandiefrihet pA sikt, slik
at vi kan arbeide oss sakte men
sikkert framover mot mAlet,
som er at
Enebakk kommune skal vre
en trivelig kommune A bo i.

Flyktningene vel
installert i Enebakk
Etter at kommunestyret i vAr
fattet vedtak om A ta imot 20
flyktninger fra det tidligere
Jugoslavia, har det vert en hektisk aktivitet - bAde i kommunale organger og mellom kommunen og enebakkfolk for a
legge forholdene til rette for
mottaket. I april ble det invitert til folkemØte . MØtet fikk
god oppslutning, og det ble etablert en referansegruppe for
den nyansatte flyktningkonsulenten. En henvendelse fra
flyktningkonsulenten direkte til
befolkningen om bidrag til
møblering av flyktriingboligene, resulterte i kjemperespons.
22.juii tiltrAdte flyktningkonsulent Egil Lothe sin stilling - .og
ved slutten av skoleferien var
alle de 20 flyktninene pA
plass i sine boliger. Sa langt har
arbeidet med mottaket gAtt
greit.
Givergiede
- Jeg er kjempefornøyd , og
den
veldig takknemlig for
responsen som er kommet fra
bygdefolket nAr det gjelder
bidrag til møblering av boligene , sier flyktningkonsulent
Egil Lothe. Vi fikk rundt 25
henvedelser, og folk fra vedlikeholdsavdelingen har wert ute
tre ganger og hentet inn ting
for a fAmed alt. pet er svrt
brukbare ting vi har fArt, og det
har selvsagt spart oss for utgifter nAr leilighetene skulle innredes. Flyktningene er ogsA fornøyd - de har fAtt ting vi ikke
kunne ha tatt oss anledning til A
kjøpe inn - seksjoner, TV, fryser, tørkeskap etc. Godbitene
har vi fordeit slik at alle har fAtt
floe.
Unge familier
Hovedtyngden av de som er
kommet er ektepar i 30 Ars
alderen med mindreArige barn i alt 12 voksne og 8 barn, hvorav 3 i skolealder. Alle disse
har begynt pA skolen - en i første klasse, en i annen klasse og
en i 4 klasse. 5 barn er i fØrskoleaid - helt ned til 1 Aringer.
At hovedtyngden av flyktningene som nA er kommet er unge
barnefamilier er ikke tilfeldig. Vi sa fra til UDI at en slik
gruppe ville passe best i
Enebakk., fordi vi da kunne
utnytte kommunens kvaliteter
med et godt oppvekstmiijø, fin
natur og mange aktivitetstilbud.
Lothe sier at det har gAtt forholdsvis greit A skaffe boliger.
Ire husstander er bosatt pA
Flateby, en i Kirkebygden og
en i Ytre Enebakk.. At de fleste er instailert pA Flateby er
imidletid helt tilfeldig. Det er
tilgangen pA boliger som har
avgjort dette. Av de boiigene
som er skaffet til veie for flyktningene, er det bare en kommunal bolig. de andre har man
skaffet gjennom ulike former
for, private avtaler.
Opphering
De voksne flyktningene t er
nA godt i sang med norskundervisning pa Folio kvalifiseringssenter i Ski. Mens de voksne er
pA skolen, er fØrskoiebarna i
bamehage i tilknytning til kvaFordeien
lifiseringssenteret.
med at opplringen nA er knyt-

Flyktningkonsulent Egil lothe har hatt travie dager siden han tiltridte stillingen 22.juli
tet til Folio kvalifiseringssenter.
og ikke foregAr lokalt, er at
dette er en skole med plass for
90 elever fra OppegArd, Frogn,
Vestby, Ski og nA Enebakk.
Med en sApass stor skoie er det
stØrre muligheter for differensienng - de som kommer er ingen homogen gruppe, de har
ofte ikke mer til felies enn at de
er flyktninger
De er pA forskjellige nivAer, og
bar behov for undervisning ut
fra det. Mange kan allerede en
mye norsk, mens noen mA ta
det fra bAnn.
Arbeid
Flyktningene kommer til
Enebakk fra mottak i As og pA
Frogner. 13 av dem er fra
Bosnia, 7 fra Kosovo. Noen av
dem har ganske høy utdannelse, og flyktningkonsulenten
regner med at det for deres
vedkommende er snakk om A fA
godkjent sine papirer i Norge,
og komme inn i sitt tidligere
yrke. Noen bar fAtt avbrutt sin
utdannelse p.g.a. krigen, og
trenger supplerende utdannelse
for de kan komme i gang med
arbeid. For andre igjen vii dçt
vre snakk om utplasseringi
arbeidslivet/lcomme I gang med
en fagopplring. For denne
siste gruppen krever det god
planlegging fra kommunens
side, biant annet med tanke pA
praksisplasser. - Jeg føler
imidletid at vi nA er i bevegelse i riktig retning, sier Lothe.
MAlet er at hver husstand skal
kunne sørge for sin egen konomi sA tidlig som mulig. I
begynnelsen fAr flyktningene
tilskudd fra kommunen i form
av Økonomisk stØtte. I det konseptet som Enebakk kommune
fØlger for mottaket, er denne
knyttet direkte opp mot opplringen pA Foilo kvalifiseringssenter. Man mA mote opp pA

skolen for a fA tilskudd. Fravr
betyr trek i lonna. Pa denne
mAten sikrer man at flyktningene lrer norsk, og følger det
Øvrige program som skal gjøre
dem i stand til A sørge for egen
Økonomi etterhvert, sier Lothe.
Oppholdet pA Folio kvalifiseringssenter er begrenset til inntil et Ar. Da skal flyktningene
ha kommet i gang med
fagopphering.
arbeid/videre
NAr det gjelder videreutdannelse kan de fA IAn i Statens
LAnekasse for Utdanning.
De statlige overføringene til
Enebakk i forbindeise med
mottaket er 5,6 mill, over fern
Ar. - Gjør man en god jobb, slik
at flyktningene kommer tidlig i
arbeidsliv, eller med videreutdanning, kan det bety en
gevinst. Gjør man derimot en
dArlig jobb, kan mye gA gait,
og det kan bety ytterligere
utgifter over tid... Ballasten den
enkelte har med seg er veldig
viktig for om det skal gA bra,
sier Lothe.
Referansegruppe
Referansegruppen som ble etablert som følge av folkemøter i
april og mai, er ikke kommet
skikkelig i gang med arbeidet
enda. - Foreløpig er det
Bondekvinnelaget som g,jennom sin leder har grepet fatt i
saken og wert pA besøk hos
noen av flyktningene.
Flyktningkonsulent og kultursjef - som har ansvar for referansegruppa, regner imidletid
med at denne skal vre I fuksjon om kort tid. Gruppa er satt
sammen av representanter fra
de store organisasjonene idrettsslagene, Husmorlagene,
og Bondekvinnelaget, og skal
vre et slags bindeledd mellom flyktning og flyktningkonsulent.
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FAG

SERVICE
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Ikke la renskapsføringen din bit et sjansespill?

Elektrorep.
Egil H. Jorgensen

Din lokale rørlegger

ANDRESEN
& SONNER A/S

Flatebysenteret, tlf. 64 92 92 81

ebakk
1tVn'kap$k0flt0r a,i

SALG OG REP. AV ELEKTRISKE
HUSHOLDNINGSMASKINER,
RADIO - rv - VIDEO
Parabolantenner - Nokkelfiling

Vâgliveien 25, Ytre Enebakk
TIC 64924354- 6492 4892
Mobil 030 36 127

Autorisert regnskapsforerselSkaP

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 6492 63 03

Marit Elin Sør!i
•

l

0U

0

V03

Naturterapeut

BYOG- 00 TOMMERMES1ER

Per-Erik Ostlie a.s 1
I914YTREENEBAKK-TLF6492434O
I
... .din lokale byggmester

1912 Enebakk

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: 030 32665

bade kjøper og selger.
Bolig-, fritids- og nringseiendommer.
Ta uforpliktende kontakt.

'1

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS

'-•'•.-

FjeIWie

Telelon: 63 81 09 11
Enebakk Bildeler
Ludvigsen Kulde

Pb. 125— 1914 Ytre Enebakk

Saig, service og montasje

BRUKTE OG NYE DELER
VRAKBILER KJØPES

Postboks 9- 1912 Enebakk
Persons. 967
Mobil: 942 36
Priv. 64 92 64 94

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

Vestbybrua
AV Henning Bergersen

En gang for lenge, lenge
sia besternte godseier
Axel Guibrandsen seg
for a bygge ei bru. Den
gamle trebrua som sto pA
stedet var butt morken
og falleferdig og godseieren yule ha noe nytt og
mer representabelt. Han
kontakta sin fetter, arkitekt B redo Greve og ba
han tegne ei ny bru. Og
sA blei gjort - kort tid
etter var bygginga igang.
Det var murermester
Bekkevard fra Slitu, som
sto for den - og sakte
men sikkert, etter maneder med hardt arbe sto
brua endelig ferdig.
Det var butt ei vakker
bru. Den hørte liksom tel
der under dØm høye tnera i sØrenden av
VAgvann, nere i dalen
mellom lave, skaukiedde

àser. Der 1A den og speila
seg i det kiare, stille vannet.
Men om vannet là rolig
pd den ene sida av brua var det desto villere pa
den andre. Der stupte det
uttfor og blei tel
Tangene1va. Og over
brua gikk det en vei - og
veien blei tel en askeallè
som fØrte opp tel det
gamle,
rverdigeVestbygodset.
En av bygdas stØrste og
flotteste gArder. Og pa'
Vestby bodde godseier
Axel Gulbrandsen, og
han var fomØyd med den
nyc brua Si.
Over nitti fir har gAtt sia
dengang og mye har
skjedd i bygda.Men
gjennom harde og slitsomme tier har brua butt

Alt I

innramming
Rask levering

TI f. 64 92 86 10
Maier & Tapetserer

Megler'n I Enebakk
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe

ERIK KJELGAARD

Alt innen kjøl, frys og aircondition

1911 Flateby

'

Rørleggerfirma

GJENSIDIGE
forsi kri ng
Kirkegt. 1,
Vektertorget
2000 Lillestrom

UTSIKTS
RAMMEVERKSTED

ENEBAKK VAKT
OG SERVICE

Vakthold - alarmmottak,
alarmsentral

NFS

Rugvn. 4 B

Durud Gfird
1914 Ytre Enebakk
- Døgnservice TIf. 64 92 46 30
Mobil 030 04 997 - 030 38 565

Personsoker 096 97 823
Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Fotsoneterap!, aromaterapi, kinesiologi, øreakupunktur,
kranlosakralterapl, kostholdavolledning, magnetfeftierapl.
Ira lnstltutt for Helhetsmedlsln -Medlem av

Diplom

-fagkunnskap gir trygnet

v/Ole Anton Gystad

TLF. 6492 7900

ENEBAKK NATURTERAPI
TIC 6492 70

0

ENEBAKK
VANN OG VARME

ja

0

tflki1

alt

innen maling,
Utfører
gulviegging
tapetsering
Ta kontakt p& telefon 6492 56 07

og

personsoker: nr. 9672 62 42
Lindeli - 1914 Ytre Enebakk

V1rE 9

55 1914

Malerarbeid - renhold

in

Robert Wessel

49

ERIKSEN
EIENDOMSSERVICE

Tenk
trivsel
-tenk
,nebàkk

VEFARET$1, i94VTRE

stàende.FØrst blei wIva
temma og leda i rør - tel
mølla og sagbruket lenger nere i dalen. Da var
det liv og rØre langs det
lille vassdraget. Sà føllte
Ar med mindre virksomhet - husker og krattskau
vokste stadig tettere og i
iskalde vinternetter reiste
digre istroll seg opp fra
sprekker i
vannrØra.Etterhvert blei
vannrøra fjerna, og
Tangemelva var pànytt
ei xlv. Men ingen la
lenger merke tel wIva,
for krattskauen langsmed
bredden vokste vill og
ugjennomtrengelig..
SAnn la' vassdraget i flere
Ar - inntel Tangemelvas
venner for kort tid sia
spøtta i brunbarka never
og starta opp en voldsom
opprenskningsaksjon.
Idag ligger Tangemelva
stille. Det er bare sAvidt
det surkier mellom steiner og trestokker. Noen
spinkle vannstràler

pipler fram gjennom treplata i demninga, men
tel inga nytte. Den tone
sommer' n har pressa
livskrafta ut av elva
ei god stØrid.
Jeg star oppe pa brua og
kjenner augustsola brenne meg i nakken.
Himmel'n over huet mitt
er blà og skyfri, og lufta •
er tøn og varm.
Denna sommer'n nekter
liksom a sleppa taket.
Da jeg var liten, men
stor nok tel a gA pa ben-

sinstasjon for à.kjøpe
digg og fotbailkort, gikk
jeg - som nA, ofte bort tel
den gamle brua. Der
hang jeg over steinmuren og kikka ncr i fossen
med svre auer og visste
at detta hadde jeg slett
ikkelov tel. Av og tel
kasta jeg te log med
smàstein ncr i det grumsete vannet under bruhvelvinga, sjØl omjeg
visste - at der nere bodde
nøkken.
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Elendige avlinger etter torkesommeren
Den verste tørkesommeren siden 1947!
Det hevder ihvertfall enkelte eksperter
om sommeren 1994.
Og bøndene høster nâ det magre resultatet. 40 prosent av et normalàr later til
were gjennomsnittet for de 150 brukerne I Enebakk, etter at det meste Ha er
treska.

landbrukskontoret
Ved
strØmrner søknadene om
avlingsskadetrygd nâ pa.
90 bonder har sA langt
sendt inn sin søknad, og
jordbrukssjef Anders Lein
regner med at rundt 80
prosent av de 150 brukerne vii sØke.
Redusert normalavling
Kristeriene for a fA avlisskadetrygd er at avlingen
blir under 60 prosent av
et normalár. 40 prosent
av tapet ma bØndene bare
selv. Erstatningen man
kan fA er for det som tilsvarer differansen mellom
den faktiske avling man
fir og 60 prosent av normalavling. HØster man 50
prosent av et normalár,
betyr det at man far dekket 10 prosent av verdien
av en "normalavling".
Norrnalavlingen regnes ut
fra gjennomsnittet pa det
enkelte bruk de siste fern
ârene. De siste fern ârene
har det vert mye dàrlige
avlinger, faktisk har
enkelte brukere innenfor
denne perioden hatt hele
tre skadeár, hvilket betyr
at kornrnengden i et norma1.r de senere rene er
butt redusert, med konsekvenser for den erstatningen man far gjennom
normalskadetrygden.
- Mange brukere sliter
hardt for a fâ det til a gâ
ihop okonomisk, og
mange mindre brukere har
av den grunn valgt A bortforpakte jorda de siste
Arene.
Lite for
Nar det gjelder høstkornet
er gjennomsnittlig avling
pA det enkelte bruk ca 25 30 prosent - noe bedre nAr
det gjelder vArkorn - 30 45 prosent. Darligst
avling har man fAtt pA
havre.
Kvaliteten pA kornet er
heller ikke det beste, men
et lyspunkt er i alle fall at
det har vert lite sopp og

utøy.
Første slAtten av høy og
siloslAtt har vrt heller
elendig. Her har man hatt
en reduksjon pA 30-40
prosent. - ForelØpig ser
det ogsA magert Ut hva
gjelder ettersiAtten, men
det er fortsatt noen uker
igjen med grover, sA vi
fAr hApe det kan bli floe,
sier Lein.
Han uridersterker at det
som i Øyeblikket bekymrer aller mest er forsituasjonen. - Folk bør samle
halm og fA lutet den - men
det er ogsA lite halm.
Mange bonder har allerede mAttet begynne A tre
pA vinterforet.
Fã "heltidsbonder"
Vi fAr mange tilbud pA
kjøp av halm, blant annet
har vi fAtt tilbud om store
mengder fra SolØr, og
bØndene har fAtt tilsendt
tilbudene fra oss. Men
det er dyrt A kjøpe for, og
noen brukere har allerede
vurdert reduksjon i
bestanden sorn følge av
fOrsituasjonen.
Svrt fA kornbØnder i
Enebakk har dette som
rneringsvei.
eneste
Gjennomsnittstørrelsen pA
de 150 bruksenhetene hgger pA ca 200 da.
Likevel fAr den magre
kornhøsten selvsagt Økonorniske konsekvenser
bAde for bruk med dyr, og
for rene kornbønder. kommer
Vanligsvis
avlingsskadetrygden først
Aret etter, men vi hAper A
kunne fA forskudd fØr jul.
Det yule hjelpe godt pA
Økonomien for mange,
sier Lein.

Tenk
trivsel
-tenk
Enebakk!

Magre avlinger over hele linja, og det er heller ikke den beste kveliteten over de ca
40 prosentene av en normalavling som er høstet, sier jordbrukssjef i Enebakk,
Anders Lein

Det Var e,n gang....
Vu Iltir vei(si1ret deg den?
!TEnebakffizrn-S egne eve ntyr. Bo1g er satt siinunen av bülrag i-it Iutturetatens eventyr1on1irranse far barn og unge høsten 1992, og innelwfdTer aiTh
s eventjr s1revet ciV barn frtz 7-16 ir.
'rilsaigs lbs fiygdas bokba,uffere og
p4 J(uLtur1ontoret.
Den üIeelTe gave til onkjer, tanter og besteforefdre (begrenset opp(ag)

