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Enebakk postkontor*?.

Som de aller fleste er kjent med
har Postverket legge ned en
rekke postkontorer over hele
landet. I Oslo og Akershus gjelder dette hvert tredje postkontor, og Enebakk postkontor er
et av disse.
Postens ledelse avviser at servicen for publikum blir drligere pA grunn av nedleggelsene,
men vi tror ikke at innbyggerne
i Kirkebygden er enige i dette.
Nrmeste postkontor for disse
blir da Ytre Enebakk - Ca. en
mils vei for de fleste. Like god
service?
I Aftenposten kunne vi for en
tid siden lese om et postkontor
som var truet av nedleggelse,
SimensbrAten i Oslo. Men ildsjelene i bydelen yule ikke godta "dødsdommen. De startet en
redningsaksjon for postkontoret
sitt, og i dag er det høyst oppegAende - riktignok forelØpig
bare fram til 1999, men alle
monner drar.
Iidsjeiene pA SimensbrAten
startet det reneste stormløp mot
Postverket. I løpet av noen fA
dager var underskriftslister
spredt overalt i bydelen, de tok
selv initiativet til A mote

Posten, og de pAviste de store
ulempene nedleggelsen ville ffi
for bydelens innbyggere.
Og det hjaip aitsA, til tross for
dArlige odds i utgangspunktet.
SimensbrAtens innbyggere vii
gjeme dele sine erfaringer med
andre "dødsdømte" postkontor,
og gir disse rAdene:
1. Start en underskrzftska,npanje.
2. Sett opp plakater og kall inn
til allmØte.
3. Fd lokalpolitikerne i ryggen.
4. Skaffsaklig argumenrasjon.
5. Me: Poseverke:.
6. Ga ifakkdtog.
7. Skaffopprnerksornhet
gjennom radio og aviser.
Det er jo klart at folk i
Enebakk ogsA mA finne seg i at
postkontor nedlegges, men det
er altsA ingen grunn til A gi opp
pA forhAnd. I ordførerens hjørne
i denne avisen tror Jorunn Buer
at hvis Enebakk postkontor reddes, mA et annet nedlegges i
stedet. AitsA mA man velge
mellom pest og kolera.
Det skjedde ikke pA
SimensbrAten.

Mathilde-turen - et enestàende tilbud til ungdom
Sommeren er her - jailfall nesten - og i denne
utgaven av Komposten
inviteres ungdom fra
Enebakk til a vre med
pa tokt med skuta
Mathilde. Det er ikke
left a fá bevilget penger
til a drive ungdomdarbeid. Bare spor klubbleder Kristin Birkeland i
Flateby ungdomskiubb.
Hun takker nâ for seg
som kiubbleder. Fremtiden byr pa nye utfordringer for henne. Men
utfordringene star ogsâ

i kø for Enebakk kommune, og ungdommen
er en viktig ressurs for
A kunne mote denne
utfordringen og skape
en god fremtid for oss
alle.
Kristin Birkeland er ikke
fornøyd med den kontakten offentiige etater
har med ungdomsklubben. Hun roser politiet,
men det er ogsâ de
eneste. Nàr det gjelder
Mathildeturen, som hun
Glad Enebakk-ungdom pd tokt kailer et kjempefint
med Mathilde . 1 dr far flere forebyggende tiltak", er

sjansen til det.

hun skuffet over at sosialkontoret nâ ikke lenger vii stette tiltaket.
I fjor fikk de h}eip av
skolene, men i âr blir
ikke det noe av.
Kulturkontoret hjelper til
fremdeles, men det er
ikke nok. Even Raigers
minnefond bie redningen for Mathilde-turen i
âr - 15.000 blanke kroner som skal brukes til
beste for ungdom i
Enebakk.

Side 5

KOMPOSTEN

Ordførerens
Nome
Offentlig
forvaitning?
NA er den endelig her - vAr første sommermAned. En lang, kald
vinier ligger bak oss og vi ser fram til lyse, varme sommerkvelder. Men, vii de konime? I skrivende stund ser det ikke
slik Ut.
Mye liar skjedd siden forrige utgave av Komposten.
Fyikesmannen har omsider godkjent budsjettet. Det er ganske
utrolig at en statlig instans mA bruke 2-3 mAneder ph A finne Ut
hvorvidt Enebakk kommune skulie beholde seivstyre eller
ikke, nAr vi ph forhAnd har fuigt fylkesmannens tilrAdinger. Jeg
har i den senere tid undret meg ph hvorvidt Staten er et forvaltningsorgan eller et organ som skal overstyre og overprøve
demokratiske vedtak i kominunene.
Hva skjer med postkontorene i vAr kommune? Det er alierede
forutbestemt at et av vAre postkontorer skal nediegges (i iønnsonthetens navn). Det er videre "bestemt" at dette bør vre
Kirkebygda - eller 1912 Enebakk, som det heter. Hvilke
muligheter har vi som kommune, eller politikeme, til A pAvirke
denne avgjørelsen? Jo, vi kan argumentere for at et annet postkontor i kommunen skal nedlegges. Dette er vaiget vi liar. Skal
A velge meilom kolera og pest? Har det kommersielle gAtt for
iangt? Er det meningen at alt skal mAles i Iønnsomhet for den
enkelte enhet? Postverket har tross alt stort sett store overskudd.
Enebakk kommune stAr overfor store utfordringer de nrmeste Arene. Antall eldre vii øke med Ca. 40 prosent i Arene
fram mot Ar 2000. Fiere private firmaer stAr i kØ for A overta
omsorgstjenesten ph eldresektoren, men vii tilbudet bli bedre
for de eldre om andre skal ta Ut gevinst av overskuddet? Er det
fremdeles noen som tror at private firmaer pAtar seg investerings- og driftsomkostninger uten fortjeneste? Enkelte tjenester
mA drives av en kommune for A oppretthoide et likeverdig tilbud uten for store kostnader for den enkelte person.
Renhoidstjenesten er i mange konimuner satt bort til private
firrnaer - med stor fortjeneste for kommunene - hevdes det.
Hvordan kan disse firmaene drive mer lønnsomt enn kommu•nen? Samme antall kvadratmeter skal rengjøres, aitsA gAr innsparingene ph dArligere avtaler og dArligere lønn for de ansatte.
Desto mer firmaene kiarer A skjre ned, desto høyere blir fortjenesten. Det er denne runddansen komniunene deltar i. Er
dette en ønskelig utvilding?
I siutten av mai ble det kunngjort i en av vAre lokalaviser at
Akershus fylkeskomniune hadde spart millioner av kroner ved
A ta ambulansekjøringen tilbake i egen regi. Dette kunne bevises ved regnskapsavslutning, og er en bekreftelse ph at det er
mulig med rasjoneli drift ogsA innen kommune og fyikeskommune. Likevel vurderer Oslo kommune A sette sin ambulansekjøring ut til private. GAr det ikke an A ire av hverandres erfaring?
Iii slutt et ord til hver enkelt: Carpe diem = grip dagen = nyt
øyeblikket! Hver nye dag har sin mulighet. Utnytt den!
God sommer!

A.

M

Moter I hovedutvalg
juni til 27. juni
Kommunestyret:

Mandag 17. juni kl. 18.30

Formannsskapet:

Mandag 17. juni U. 19.00

Skole/barnehage:

Tirsdag 11. juni kl. 19.00

Naturforvaitning:

Torsdag 27. juni U. 19.00

Tekn./bygnjplauarb.

Torsdag 27. juni ki. 19.00

Helse/sosjal:

Tirsdag 11. juni kl. 19.00

Kultur:

Torsdag 27. juni Id. 19.00

OBS: Motet i Kommunestyret er flyttet fra
24. til 17. juni

Tre smâ hjertesukk

D

et er hyggelig A konstatere at interessen for Komposten
er stor i kommunen. Det har strøn-imet ph med ieserbrev
fra engasjerte innbyggere, og det er alie typer saker og
problemer som fir folk til A ta pennen, skrivemaskjnen eller
PCen fatt.
Denne gangen finner du leserinnlegg ikke bare ph den faste
siden - nei du vii finne dem overait i avisen - nesten.

G udstjenester
Juni
9. juni
(2. son. etter pinse)
kI. 11 Mari kirke,
konfirmasjon
Id. ii Enebakk kirke,
konfirmasjon
16. juni
(3. son. etter pinse)
Id. 11 Enebakk kirke
menighetsutfart
23. juni
(4. son. etter pinse, St. Hans)
Id. 11 Mari kirke
ki. Ii Enebakk kirke
30. juni
(5. son. etter pinse)
Id. 11 Mari kirke
Juli
7. juli
(6. son. etter pinse)
U. 11 Enebakk kirke
14. juli
(7. son. etter pinse)
Id. 11 Stranden bedehus
ki. 16Sykehjenimet

Jeg er som sagt glad for A motta slike engasjerte og interessante leserinnlegg, men jeg vii likevel tiilate meg et par hjertesukjc
i den forbindeisen.

21. juli
(8. son. etter pinse)
ki. 11 Mari kirke

Hjertesukk 1
Hvis du skriver for hAnd, vr sA snill A ikke bruke versaler (store bokstaver). Det er mye vanskeligere A lese, nemuig. Skriv
ogsA sA tydelig du kan, hAndskrift er ikke alitid like lett A tyde,
spesielt gjelder dette navn, bAde ph personer og steder. Som
dere vet er jeg ikke sA godt kjent i bygda, ennA.

-S. juli
(9. sØn, etter pinse)
U. 11 Enebakk kirke
Olsokstevne

Hjertesukk 2
Hvis dere skriver ph skrivemaskin er det fint hvis linjeavstanden er god og det er bra størrelse ph skriften.
Hjertesukk 3
Shiver du PA PC - noe som flere og flere bruker bide hjemme
og ph jobben - gjelder det samme angAende skrift og linjeavstand. Og - jeg blir kjempegiad hvis du (i tillegg til papirkopi)
ogsA sender det du har skrevet ph diskétt. PA den mAten slipper
jeg A skrive det en gang til.
PA forhAnd takk og god sommer til dere alie.

August
4. august
(10. son. etter pinse)
U. 11 Mari kirke
11. august
(11. son. etter pinse)
Id. 11 Enebakk kirke
18. august
(12. son. etter pinse)
U. 11 Stranden bedehus
U. 16 Sykehjemmet
25. august
(13. son. etter pinse)
U.!! Mari kirke

Komposten kommer Ut med fern nummer til
høsten, og yi tar sikte pa disse utsendelsesdatoene (med forbehold):
16. august
20. september
18. oktober
15. november
13. desember
Husk at fristen for innievering av stoff/annonser til avisen er senest en uke for trykking, og
med sà sen innievering ma vita forbehold om
at det er plass.

KOMPOSTEN

Om studieturen til
Berlin 09 Praha
Under denne vignetten teres du til & komme med dine
iyfl:.unktep.ori
thI iEñebakk

Svar lii bestemor og mor!

Funksjonshemmede barn
09 SF0 i Enebakk
eg har en sØnn med en
aivorlig muskellidelse
(Duchenne muskeldystrofi), og vii derfor sette spørsmAistegn ved om det er riktig at
en funksjonshemmet ikke skal
fA plass pA SF0.
Min sønn stAr nA i fare for
ikke a fA plass pA Hauglia SF0
fra høsten av fordi han vii
trenge en assistent. I kommunen møterjeg liten eller ingen
forstAeise for at hvis han ikke
fAr plass vii han bli sosiait isolefl.
Gunniaget for at han ikke kan
fA en assistent er at SF0 er
selvfinansiert, og at det derfor
ikke er dekning pA budsjettet til
A ansette en assistent.
Han har nA vrt pA SF0 gjennom heie 1. kiasse uten assistent, og det har fungert ganske

J

bra. Men han vii kreve en del
ekstra hjelp fra høsten/vinteren
av, siden han stadig blir svakere. I tiilegg til sin muskellideise
har ogsA Kent André epiiepsi,
hvor anfallene nA kommer hyppigere. Han trenger derfor mer
tiisyn enn hva de som er ansatt
pA SF0 har kapasitet til.
Jeg har tidligere vrt i kontakt
med rAdmannen om dette problemet. Han mente det mAtte gA
an A ansette en assistent i et
samarbeid meliom skoie og
PLO, og at jeg derfor skulle ta
kontakt med Paulsrud igjen.
Men sA enkelt var det tydeligvis
ikke. Det er riktignok avsatt
midler pA PLO-budsjettet til
funksjonshemmede, men bare
til bruk av støttekontakter. Vi
faller derfor utenfor deres budsjett i denne saken.

En annen ting som for meg er
ganske ufattelig, er at hvis jeg
velger A gjØre dette til en barnevemssak, er det overhodet ingen probiemer. Da vii han fA
plass med full dekning fra første dag. Men jeg mener det
skulie were unødvendig A gA til
et sA drastisk skritt for A gi gutten den hjelpen han trenger.
Jeg vet at dette er et problem
for flere enn meg, og jeg stiller
derfor spørsmAistegn ved mAten
vanskeiigstilte unger blir
behandiet pA her i kommunen.
Det finnes ingen sikkerhetsventil som fanger opp slike problemer i den kommunaie jungel.
Jeg tillater meg derfor A spørre:
er dette riktig?
Med vennlig hilsen
Jane Enersen

det oppstAr frustrasjon i en slik
situasjon. Probiemet er A skaffe
til veie de nødvendige ressurser
for A tiisette flere personer i
SF0.
Sarnmen med skoien er det

imidlertid hAp om A finne fram
ni en Iøsning i saken. selv om
det foreløpig er umulig A fastslA
omfanget av en eventueli styrket bemanning.
Roar Paulsrud
konst. skoiesjef

Tenk trivsel - tenk Enebakk
Til partiene!
I vArt utretteiige arbeid med A
gjøre Enebakk til et bedre sted
A vre, vii vi vise til tre saker
som vi mener er viktige:
1cmfr4iiig
NA som reformen er vedtatt er
det viktig at bAde inne- og uteaniegg ved skolen blir tilpasset
de smA barna. Hele skoleomrAdet mA were sikret mot Mjrvann.
Gang- og sykkelveier bør forsterkes med autovern mot veibanen, og det bør bygges gangvei videre forbi Knurrestad.
Skoleskyssordningen bør
utbedres for de minste barna.
2. Frihet til A velge
Stat og kommune subsidierer i
dag yrkesaktive foreidre i form
av tilskudd til barnehagepiass.
Det er bra og nødvendig, men de som velger A ha heldagsomsorg for egne barn fAr ingen tiiskudd. Vi mener at kommunens
støtte til smAbarn bør tilfalle

alle, ikke bare de som har barnehageplass.
Friheten til A velge omsorg for
egne barn yule da butt større.
3. Husmorvikar
Hjemmearbeidende er, sA langt
vi kjenner til, de eneste som
ikke har Økonomisk sikkerhetsnett ved sykdom. Den gamle
myten om at "husmoren er aidri
syk" har sin rot i virkeligheten,
men nAr hanlhun blir syk, er
konsekvensen stor for barna
(eller andre som er under
omsorg).
Vi vii at husmorvikarordningen skal gjeninnføres i vAr kommune. Vi oppfordrer til at disse
tre viktige punktene diskuteres
i partilaget. Lykke til!
Med hilsen
Styret I Ytre Enebakk
Husmorlag
Se svarfra Enebakk
Arbeiderparti pd neste side.
Red.

Med hilsen
Kjell Sietteberg, rektor

Sommertid I Enebakk

Styrket bemanning - SF0?
et er stor forstAelse i
DEnebakk
kommune for at

Enebakk ungdomsskole har de
siste ni Ar arrangert studieturer
til utiandet. Dette har etter
hvert butt en tradisjon. Turen er
en avslutning pA et prosjekt 9.
kiasse har med utgangspunkt i
"den andre verdenskrig".
Dette er en holdningsskapende tur og den herer elevene
skikk og bruk. I tiliegg til dette
kommer den sosaie gevinsten
elevene imellom og den positive reiasjonen herer - elev i 9.
kiasse.
De foresatte vet allerede nAr
elevene begynner i 7. kiasse at
vi arrangerer studietur i 9. kiasSe. Elevene har muligheter til A
spare.
Vi innkailer til foreldremøte
om turen ved skolestart i 9.
kiasse. Der forteller vi bi.a. at
A synes turen er dyr. Det holdes en avstemming om turen
skal arrangeres eller ikke. Som
oftest liar denne avstemniingen
wert hemmelig, og nr 100
prosent har hvert Ar gAtt inn for
turen. Tidligere elever og foreldre melder tilbake at disse mm-

nene vii de ha resten av livet.
Dersom vi har misoppfattet
signaiene, vii vi swert gjeme
vite_det. Og om de foresatte
mener vi bør la were A tilby en
lengre tur, sA wer vennlig A gi
oss beskjed. Vi har sA iangt
gjort alt som stAr i vAr makt for
A fA inn slike signaler.
SA ienge hererne er villige til
A ta merbelastningen som en
slik tur gir, og elevene og foreldrene Ønsker turen, virker det
uriktig A stoppe en slik studietur.

stAr hcyr pa hirnrnelen og
at dot blir gront ute. Ei heller at
klokka fiyttcs en time fram om
vAren. Jeg tenker pA den organiserte og pAiagte skulkinga en time pr. arbeidsdag - som
foregAr i regi av Enebakk kernmune hver sommer. For en del
Ar siden fungerte det visstnok
pA samnie mAte SOW pA skolen;
nAr man skulka mAtte mart Sitte
igjen etterpA. Det var greit nok.
Ni bare skulk es det PA fint
heter det "A avspasere sommertid".
Enebakk kommune har i en
Arrckkc butt presentert som et
av landets fattigste koinmtmer
Del har vert - og er - et urnectelig behov for ytelser som
Enebakk kommune ikke hat

munalt ansane skal avspasere
sommec'tid i fire mAneder liver
somrncr? Verdien av dot arbeidet som ikke blir gjort, og sow
det likevel utbetales lonn for,
magApAbekostaingav floe.
eller noen. Det gAr pA bekostmng av skatteyterne og tjenestemottagerne. Synes du det er
greit at noen av dine skattepenger gar til A belale for konimunalt ansattes fritid? Synes
Au det er greit at noen mA legge
seg kI. 21 .01 istedetfor ki.
22.00 pA sommerkvelder brAt
pleiepersonaiet er pAlagi a
skuike? Dette er kun uretxferdig - og skammeiig. Jeg betraktot dot som tyveri fra felleskassa - tyvcri med kommuneledelsens ve1sgnelse.

storre eon den okonomiske fattigdommen. For A belyse tApeligheten med (let A praktisere
"soromertid hat leg, som
komme med et forsiag: Jeg kan
god: jobbe gratis hvzsjegJar

betair for resrenfritida.
Stillingbr9ken min er 75%.
Hvor gAr grensen?
Jog or stolt over arbeidsplassen
win i kommunen, men jeg Cr inhg berørt over Enebakk kommune sow arbeidsgiver, og sow forvaltningsorgan for fellesverdier.
Hvilken "filosoti" or Act egentlig
som ligger til grunn sow Nmnmert:W i Enebakk?
Kommunalt ans.att
og skattebetaler
Lars Kristian GrØhoit

Orientering om "sommertiden"
de senere Ar har vi hatt en
ordning med "sommertid'
som gAr Ut pA at arbeidstiden er en time kortere i perioden 15. mai til 15. september.
Denne ordninger er deivis
'pAlagt" Ut fra sentrale avtaieverk, og deivis friviliig Ut fra
likhetsprinsippet.
Ordningen koster kommunen
ansiagsvis en halv million kroner Arlig bare innenfor pleie- og
omsorgssektoren, og det tas nA,
i samarbeid med de ansatte
organisasjoner, skritt for A

J

redusere omgant av "sommertiden".
I Hovedtariffavtaiens §4 pkt.
4.21 er det hjemiet en sikringsbestemmeise for kontoradministrasjonen nAr det gjelder
arbeidstid, slik at de kontoransatte ikke vii bli innhentet av
den nye ordningen pga. sikringsbestemmelsen i Hta.
Saken ble behandlet i Adm.utvaiget 15. april i Ar og den
fikk fig. utfali:
Fra og med 15. mai 1996 og
til og med 15. sept. 1996 vii vi

prolongere sommertidórdningen som tidiigere Ar. Det presiseres at denne proiongering kun
vii gjelde for medarbeidere som
er i arbeid hele dager. I iøpet av
1996 skal det legges fram en
sak em fremtidig permanent
sommertidsordning for
Enebakk kommune gjeidende
fra og med 1997.
Bodii M. Myrvoid
fung. personaisjef
Enebakk kommune

KOMPOSTEN

Redaktorskifte i Komposten

J

det vi griper siste nummer
av Komposten og lar blikket fare over fØrste side,
fester vi oss ved et lite oppslag:
Ved første øyekast tror vi det
kan vre redaktørens leder som
har fAtt en noen uvant plassering, men ved nrmere øyesyn
oppdager vi at det er rAdmannen selv som har grepet ordet.
NA er det en stund siden Nils
Schaug skrev i kommunens
egen avis, da under vignetten
"innspark fra rAdmannen". Vi
er opptatt av signaler fra Øverste hold og leser rAdmannens
hue innlegg med skjerpet interesse: Utgivelsen av Komposten
er dessverre noe forsinket.
Grunnen til det er av "rent teknisk art". I en liten bisetning
meddeler rAdmannen at
Komposten har fAtt fly redaktør,
men som han sA berohigende iiifØyer: "Det er absolutt ingen
dramatikk forbundet med dette".
NA yule vel ingen heller tenkt
pA at det kunne vre noen dramatikk forbundet med et redak-.
tørskifte dersom ikke rAdmannen hadde antydet det. Men
siden han setter oss pA tanken,
blar vi raskt gjennom avisa pA
leting etter en liten omtale av
redaktøren som har sluttet, og
frainfor alt noen takkens ord
den ahhestedsnrvrende
Aslaug Tidemann, som liar hatt
hovedansvaret for Komposten
som en del av stillingen som
kultursekretr de siste Arene.
Til vAr overraskelse finner vi
ingenting. At rAdmannen hehler
ikke finner plass til A takke den
avtroppende redaktØren i sitt
innlegg kan virke pAfallende,
men vi vil nØdig oppfatte dette
som taktløshet fra hans side.

Det slAr oss hikevel at redaktørskiftet kommer noe overraskende. For var det ikke shik at
det skulle satses mer pA informasjon i Enebakk kommune?
Si vidt vi husker var dette noe
av det som kom fram i forbindelse med den sAkalte O.U.prosessen, der kommunen tok
mM av seg til A vurdere uhike
sider ved egen virksonthet.
Kommunikasjonen skulle
bedres og sikres gjennom fortsatt utgivelse av Komposten.
l)essuten skulle det utgis en
intern informasjonsavis - Apent
hus - ogsA den med Tidemann
som redaktør. I kjølvannet av
dette Ønsket kommunen A opprette en hel informasjonkonsulentstihling der redaktøransvaret
neturhig nok var tiltenkt Aslaug
Tidemann, Men - det fins tross
alt grenser for hvor mange
arbeidsoppgaver det er mulig A
pAlegge en sekretr, og da 1A
det kanskje personalpolitisk
innsikt til grunn da man i vinter
innvilget den sarnme redaktØren perniisjon for a videreutdanne seg til denne oppgaven?
Vi syntes kommunen hadde
hAndtert saken bra sA langt da
nyheten om redaktørskiftet nAdde oss. - Ingen dramatikk, forsikrer rAdmannen. Men vi fØler
oss ikke helt sikre. For ved
nrmere forespørsel hører vi at
det ikke blir opprettet noen
informasjonskonsulentstilling.
Heller ikke var man vilhig til A
gi ekstra kompensasjon til en
sekretr som mAtte arbeide for
to. Og det som verre er Aslaug Tidemann har levert sin
avskjedssøknad!
Hvilken dramatikk som higger
bak denne oppsigelsen kjenner
vi ikke til. Ifølge rAdmannen er

det hehler ikke tale om noen
dramatikk. Nei vel, ha oss hApe
det. Vi kan i grunnen lite gjØre,
bare konstatere med bekiagelse
at kommunens egen hardt
arbeidende journalist har sagt
opp sin stilling. Det heter at
"det er de beste som slutter,
mens ideahistene og de middelmAdige blir igjen". Vi fir hApe
at dette utsagnet ikke er overførbart pA personal situasj onen i
komuneadministrasjonen - men
tanken har streifet oss. Med
Aslaug Tidemann mister vi
ikke bare en av de beste, men
ogsA en av de virkehige ideahistene i vAr kommune. At Enebakk har vrt fattig pA kroner
har langt pA vei butt oppveid av
at vi hele tiden har vrt rike pA
menneskelige ressurser. Med
bekymring har vi imidlertid sett
hvordan kommuneacjminjstrasjonen i den senere tid er butt
tappet for gode krefter. NAr nA
ogsA Aslaug Tidemann slutter,
begynner den menneskehige
ressursfattigdommen A føles
pAtrengende. Om ingen hadde
Andsrnervrelse til A utvise
alminnelig folkeskikk i forrige
nummer av Komposten, higger
det undertegnede og mange
med oss pA hjertet A bøte pA
dette ved A takke Aslaug
Tidemann for alt hun har gjort
som redaktØr og kultursekretr
i Enebakk kommune gjennom
mange Sr. Vi Ønsker henne lykke til videre med A finne en
arbeidsgiver som vet A verdsette henne shik hun fortjener.
PA vegne av mange;
Per Arne øiestad og
Kristin Heistad

0-lop i hekke- og yngletida
ppsal IFs 0-gruppe
arrangerte i dagene 1. 2. juni orienteringsløp i
enebakk Kommuneskoger ved
Viktjern i enebakk. Det er var
hva vi forstAr ventet at deltakerantahlet yule vre Ca. 1000
hver av dagene.
Likevel velger altsA Oppsal 0Arrangementet kunne neppe
gruppe A trosse dette punktet og
vrt lagt til et mer uheldig tids- legger arrangementet til 1. og 2.
punkt Ut fra hensynet til dyrejuni.
og fuglelivet i omrAdet.
Hvordan kan slikt skje uten at
I avtaler om retningslinjer for
noen setter foten ned og stopper
0-idrettens forhold til naturmil- arrangementet? Joda, man sørjØ og rettighetshavere, som er
ger for A skaffe seg tillatelse til
utarbeidet av en gruppe hvor
et omrAde for start og mAl, saint
bl.a. Norges Orienteringsfornødvendige arealer til parkebund er med, er det lagt opp til
ring. Dernest legges det ned
at konkurranser av en shik
store kostnader i utarbeidelse
karakter som det her er snakk
av kart, og stevnet terniinfestes.
om skal planlegges og gjenMan "glemmer" A søke grunnnomfØres med minst muhig ska- eier, Enebakk kommuneskoger,
de pA natur og dyrehiv. Videre
ill forberedelsene er kommet sA
slAs det fast i avtalen at hekkelangt at det er for sent A snu.
og yngletid varer fram til 15/6.
FremgangsmAten lover ikke

O

godt for fremtidig samarbeide.
OmrAdet som er valgt har en
tett bestand av elg, rAdyr og
ogsA endel skogsfugl. PA denne
tiden er viltet srhig sArbart, da
det er midt i kalving for hjorteviltet. I Oslo kommunes skoger
risikerer eiere av hunder som
gAr lose i denne perioden en bot
pA inntil 7000 kroner, saint
avhiving av hunden. A konsentrere 1000 idrettsutøvere og
kanskje like mange som følger
arrangementet i dette omrAdet
1. og 2. juni burde ansvarsbevisste arrangører kiare A unngA.
Vi hAper at man tenker seg
bedre om en annen gang man
ønsker A arrangere noe tilsvarende.
Styret i Enebakk Jeger- og
Fiskeforening
Fred Roger Ness

Svar til Husmorlaget

y

tre Enebakk husmorlag
har sendt et Apent brev
til de politiske partier i
kommunen der de viser hI tre
saker de synes er spesielt viktige. PA vegne av Enebakk
Arbeiderparti vii jeg her komme med noen synspunkter.
Gang- og sykkelveier
Bygging av gang- og sykkelveier ser Enebakk Ap som svrt
viktige tiltak for A trygge hele
befolkningen. Ti! neste Ar skal
seksAringene starte pA skolen,
og da er det selvsagt enda viktigere A fA utbygd gang- og sykkelveinettet.
Vi har kommet langt i kommunen pA dette omrAdet, men
det er enkelte steder som gjenstAr, blant annet Knurrestad
som Husmorlaget pApeker.
Vejen her er ikke konimunal,
og vi kan derfor ikke sØke om
midler til denne gjennom
"Aksjon skolevei". Det er
Statens Vegvesen som avgjør
nAr og hvor gang- og sykkelveier skal bygges langs riks- og
fylkesveier. Kommunen utarbeider prioriteringsliste over
aktuelle utbyggingsomrAder.
Gangvei ved Knurrestad er i
Vegvesenets prioriteringsliste
satt opp i 1998, men etter utalhige foresporsler fra Enebakk Ap
ser det nA Ut til at det kan liii
fortgang i bygging av denne.
Den blir sannsynligvis pAbegynt neste Ar. Mer enn det kan
vi dessverre foreløpig ikke Si.
For øvrig vil gangvei fra
Flateby sarnfunnshus huh
Skaugveien bli bygget neste Ar.
Frihet til A velge
Det er riktig at stat og kommune subsidierer barnehageplasser, som Husmorlaget fastslAr.
Dette i fØrste rekke for barnas
egen del. I en barnehage lrer
vAre smA mye gjennom lek med
andre barn og gjennom et godt
pedagogisk opplegg. Og fremfor alt - de aller fleste barn tnyes og føher trygghet og tihhørighet til "sin" barnehage. Det
er derfor ikke fØrst og fremst
hensynet til om foreidrene er
ute i jobb som skal vre avgjørende, men barnets behov.
Husmorlaget niener at de som
velger A vre hjemme med sine
barn bør fA et tilskudd som tilsvarer den kommunale subsidieningen av barnehageplassen.
Dette fordi friheten til A velge
da blur større. Dette kan ikke
Enebakk Ap si seg enig i.
Frihet til A velge, som det sA
lint heter, vii bli en fnhet for
svrt fA. Kommunens subsidier
er forholdsvis sniA per barn, og
noen reel] frihet til A velge A
vre hjemme framfor A were i
jobb er en helt uaktuelh problemstulhing slik vi ser det.
Skulle kommunen legge seg

pA en shik linje vihle dette fØre
lii et forringet barnehagetihbud
og fierre ville fA plass til sine
barn. Dette fordi disse pengene
nødvendigvis mAtte tas fra barnehagebudsjettet, om vi ikke
skulle velge A nedpnioritere
andre viktige omrAder som de
eldre eller skohen.
I Enebakk kommune mA ogsA
foreldre som mottar smAbarnstiliegg (statlig ekstratilskudd
for barn opp til tre Ar) og som
har barnehagephass, betale hele
denne summen i tiHegg til
ordinr betaling for sin plass.
Vi mA ogsA were kiar over at de
utearbeidende foreldrene betaher ganske mye tilbake igjen til
kommunekassa i form av skatt.
Husmorvikar
Enebakk Ap hadde fort opp
midler til husmorvikarordning i
budsjettet for 1996. Dessvette
mAtte kommunebudsjettet kuttes "til beinet" etter pAlegg fra
Fylkesmannen. Den eneste
investeningen kommunen fikk
plass til var A fA satt av midler
til en avdehing for senih demente ved sykehjenmiet. En sArt tiltrengt avdeiing som har wert pA
planleggingsstadiet i flere Ar.
Politikk handler om A prioritere, og i Ar var det denne avdelingen som 'gikk av med seierena. Andre vlktige saker mtt
utgA. Enebakk Ap ser viktigheten av A ha en hjemmehjeipsordning ogsA for de som er
hjemme og har omsorgsoppgaver, og vi ønsker A styrke det
totahe hjemmehjelpstihbudet i
kommunen. Men vi har hovpAlegte oppgaver foran oss som
krever store Økonomiske uttellinger - blant annet pA skolesektoren. Kommunens Økonomiske
situasjon vii derfor were avgjørende for hva vi vii kiare A fA til
de nrmeste Arene. Samtidig
vii vi niinne om at fedre/mødre
har krav pA fri fra jobben med
full hØnn i 10 dager (20 dager
for enslige) dersom "den som
has den daghige omsorgen for
barnet er syk". Det viii praksis
si at er "mamma" syk - seiv om
hun er hjemmewerende - has
far rett pA fri om barret er
under 12 Ar. For de som gAr
hjemme og has omsorg for
ehdre barn eller gamle finnes
ingen slike ordninger, med
enkelte spesielhe unntak.
Anne-Grete Lossius
leder i Enebakk Ap

Komposten har denne gang en
mottatt svrt mange ieserinnlegg, noe vi selvsagt setter stor
pris pa. Du vii deiforfinneflere innlegg andre steder i avisen.
Red.

—.--.

KOMPOSTEN
Flateby ungdomsklubb i live:

AVFALLSSORTERING

Forebyggende ungdomsarbeid

Romerike
Avfallsforedling
(ROAF) has utarbeidet en
informasjonsbrosjyre som viser
deg hvordan du skal sortere
avfallet ditt. ROAFs formAl er
ph vegne av eierkommunene,
blant annet Enebakk, A drive
innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall.
Gjennom kommunale avfallsplaner og seiskapets handlingsplaner er mAlene konkretisert
slik: Innen 1/1-1997 skal 70%
av forbruksavfallet deponeres.
Innen 1/1-1998 skal 50% av
produksjonsavfallet deponeres.
Brosjyren er et ledd i informasjons arbeidet for a Øke innsatsen for kildesortering av avfall.
Du kan fA brosjyren ved A henvende deg til:

Flateby ungdomsklubb
har det siste âret hatt
en stor og stabil
oppgang i besøkstallet.
Ungdommer fra hele
bygda og utenfor har
besøkt klubben - i vinter
var det vanhig med over
hundre besøkende.
- Vi driver faktisk
forebyggende arbeid,
skriver Kristin
Birkeland, som nâ
takker for seg som
ki u bb heder.
et er en givende jobb ft
drive en ungdomsklubb. Besøkstallet gftr
som regel opp og ned, men det
er alitid behov for kiubbene.
Det er vondt ft mfttte slutte
som kiubbleder pa Flateby.
Ungdommene pa klubben er
jeg oppriktig glad i. Det er sA
mye mer jeg egentlig vii gi
dem. Men livet forandrer seg
og jeg mA videre. NA gAr turen
til Danmark, nrmere bestemt
Arhus. Jeg skal bli KaosPilot det er en prosjektlederutdanning ph tre Ar med mellomftr i
San Francisco. Dette er en sjanse jeg ikke kan la gA fra meg.
Det er ganske vanskelig A komme inn ph denne skolen.
Mitt stØrste Ønske er at det er
mange som søker ph min stilling som kiubbleder. Da jeg
søkte var det dessverre bare to
eller tre. Det er sikkert mange
grunner til det. Hovedgrunnen
er at ungdomsarbeid ikke er
prioritert, ihvertfall ikke i praksis.

Romerike
Avfallsforedling
Tif. 6384 12 20
Faks: 63 8407 36
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Jeg lurer pa: Hvor
mange penger bruker
sosialkontoret til
forebyggende tiltak?

Selv om kiubbarbeid ikke gir
sA mye i lommeboken (som det
faktisk er verdt), sA gir det mye
tilbake ph andre mAter, som
egentlig ikke kan sammenlignes med penger. Men sA er det
jo slik at noe mA man leve av
ogsA. Jeg skulle Ønske kiubblederjobben var ph heltid. Det er
sA mye man vii utrette og gjøre,
men tida strekker ikke til. Man
er nødt til A jobbe ved siden av,
noe jeg har gjort ph heltid. Man
blir sliten av det i lengden.
Ungdomsklubbene i Enebakk
har lenge prØvd A fA til et samarbeid med forskjellige etater
som f.eks. skole, sosialkontor

LEGATER
og lensmannsetat. De eneste vi
har kontakt med er politiet - de
kommer ganske ofte innom ph
fredagskveldene. Vi er veldig
glad for dette og hAper at kontakten kan bli bedre mellom
ungdom og lensmenn.
Kontakten med de andre etatene er minimal. Men nA er det
jo slik at kommunen mister og
skifter ut folk raskere enn
ønskelig. Det er vanskelig A
forholde seg til mennesker man
ikke vet hvem er. Det er ogsA
vanskelig A forholde seg til
mennesker som ikke vet hva
klubbene driver med. Det er
faktisk slik at vi driver forebyggende arbeid.
Ta for eksempel Mathildeturen, seilturen som vi arrangerer hver sommer. Turen er et
kjempefint forebyggende tiltak.
Sosiaikontoret har vrt enig i
dette i alle Ar, bortsett fra i fjor.
Da var plutselig ikke seilturen
noe forebyggende tiltak og vi
fikk ikke noe Økonomisk stØttte
derfra. Det er faktisk mange
ungdommer som trenger en slik
tur, og sosialkontoret har ailtid
hatt muligheten til A fylle opp
noen av plassene. I fjor klarte
vi A fA til seilturen fordi skolene
hjalp oss Økonomisk. I Ar fAr vi
ikke stØtte til turen fra noen av
dem. Kulturkontoret har stØttet
turen hvert Ar, og gjør det i Ar
ogsA. Men det er ikke nok.
Heldigvis ble det igjen penger
etter "Anti-dop-kvelden",
omtrent 15.000 kroner fra Even
Ralgers minnefond. Vii kiubbene har bestemt at dette vii vi
bruke til seiltur, sammen med
støtten vi fAr fra kulturkontoret.
Det er niende Aret ph rad at
Mathilde-turen blir arrangert. I
Ar gftr den fra Bergen til
Norheimsund. Jeg hftper at
turen i Ar ikke blir den siste. Jeg
lurer pA: Hvor mange penger

bruker sosialkontoret til forebyggende arbeid?
Forebyggende ungdomsarbeid
i Enebakk er viktig. Klubben er
ungdommens fristed hvor de er
med og bestemmer. Klubben er
ogsft stedet hvor ungdom kan
komme med problemer og hvor
det er en som lytter og gir rid.
PA klubben har vi ogsA temakvelder om sex, prevensjon,
forhold til egen kropp, narkotika, rasisme o.l.

A prate med ungene
sine og bry seg om
dem er det beste
forebyggende arbeidet
som finnes!

Klubben er et rusfritt alternativ. Det forekommer at ungdom
kommer pAvirka ph klubben egentlig altfor ofte. NAr det
skjer blir de kasta ut og fAr ikke
komme tilbake for om tre uker.
Det er en hard straff for ungdom som vil vere ph klubben,
fordi det er der vennene deres
er. Vi har faktisk sett en positiv
forandnng ph noen av dem i
vinter. Men uka har faktisk flere dager enn klubbdager.
Sommeren er ph vei. Da blomstrer bruken av rusmidler opp
og ungdom vanker ikke sA mye
ph klubben i denne Arstiden.
Rusbruken i Enebakk er stor
blant ungdom i alle aldre. Jeg
hftper at forelcfre kan fA opp øya
og ta seg met tid til ungene
sine. A prate med ungene sine
og bry seg om dem er det beste
forebyggende arbeidet som finnes.
Klubben er butt et vanlig tilholdssted og ungdommen er
glad i klubben sin. Ungdom-

Kristin Birkeland takker for seg
som kiubbleder i Flateby
ungdomsklubb. Nye
ulfordringer venter.

mene i Enebakk er ressurssterke og de bryr seg om hverandre. Vi har. mange planer for
sommerferien. Styret bestemte
for pftske at vi igjen matte pusse opp lokalene. Det skal
males, ryddes, diskoteket skal
forbedres, biljardboret trenger
service, bordtennisbordet bør
fornyes og vi skal installere
gutte-do og jente-do.
Ungdomsklubbene trenger
folk som jobber der. Dette Aret
har bare Frode Bjerkely og jeg
jobbet der. Jag har fast stilling
ph 16 timer i uka, og Frode gftr
ph timer. Lønnsbudsjettet er
ikke stort. Det has i periodr
vert tøft, men nA has det seg
slik at det siste Aret has Ulf
Hjelnes, Lass Ivar Hageberg og
Erik lønning Ek hjulpet til med
blant annet innkjøp til kiosken,
reparasjoner og tilstedevrelse.
I tillegg til dem vil jeg takke
venner og foreidre som har stilt
opp i min tid som kiubbleder.
En stor takk gftr til Sandra
Johnsen for at hun vasker hos
oss. Jeg vii ogsA fA takke de
andre klubblederne, JaitErik og
Karin, og Aslaug ph kulturkontoret for godt samarbeid.
Den aller stØrte takken gftr til
ungdommene som has vrt her
ph klubben og gjør det til et
morsomt og levende sted.
Frode slutter som klubbarbeider til hØsten. Klubben trenger
nye folk. Det er spennende ft
jobbe der!
Takk for meg.
Vennlig hilsen
Kristin Birkeland

KARL LUNDS
LEGAT
Smftbrukere i Enebakk kan
søke om midler til innkjøp av
sftkom, kunstgjødsel, settepoteter samt utbedring av eiendommen. Søknad sendes:
Avdeling for naturforvaltning
(iandbrukskontoret)
postboks 34, 1912 Enebakk
innen mandag 17. juni 1996

KULTUR

V

I

ENEBAKK
KOMMUNE

Unngá kutturkollisjon!
En kulturkalender med oversikt
over alle arrangementer i høsthalvAret er ph trappene. Vi ber
derfor om at lag og foreninger
melder sine planlagte arrangementer for høsthalvAret til kulturkontoret sA snart som mulig,
senest innen 1. juli.
Kulturutvalget has vedtatt et
nytt konsept for Kulturdagene.
Fra olçtober av blir det mAnedli-.
ge kuiturarrangementer, hove,dsakelig med bygdas egne kulturkrefter. 1-lar du, din forening
eller organisasjon planlagt
arrangementer som passer inn i
den sammenhengen - ta kontakt
med kulturkontoret!

Ten
trivsel
-tenk
Enebakk!

KOMPOSTEN

Vellykket markedsdag pao Prestegao rden
Til tross for overskyet himmel og sur vind besøkte
Ca. 300 mennesker markedsdagen pa Enebakk
prestegârd lerdag 11. mai.
Foranledningen var at "Stiftelsen Prestegârden
kunstsenter" har overtatt prestegárdens utetun fra
staten, og star nâ som formell eier av stedet - med
Iâve og grisehus!

Av Kjell Matheussen

et hele startet i april
1990 da staten besluttet
A nyc liven. Arsaken
var slett vedlikehold av bygningen de seneste tiAr, samt at
man ikke hadde nytte av bygningen lenger.
En hAndfull lokale kulturinteresserte besluttet imidlertid A
arbeide for vem av liven, og de
fikk kulturmyndighetene med
ph dette.
Det første Aret gikk stort sett
med til A samle inn penger, slik
at taket kunne istandsettes. Det
ble samlet inn og solgt kunstverk samt aksjer i det dawerende aksjeselskapet for tilsammen
Ca. 210.000 kroner. I tilegg ga
kulturvernmyndighetene
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90.000 kroner. Dermed kunne
den tyngste og viktigste jobben
gjøres. Dette ga ogsA prosjektet
den nØdvendige tillit hos bydefolk og politikere.
Med klingende spill Apnet
Kirkebygden skolemusikkorps
markedsdagen. Deretter ble
ordet gitt til rAdmann Nils
SChaug, som berømmet de
ansvarlige for innsatsen. Han
fant mange interessante perspektiver ved prosjektet; bide
det bevaringsmessige, det
kunstneriske og mulighetene
innen bygdeturisme.
OrdfØrer Jorunn Buer fikk
wren av A plante det nye tuntreet. Treet - som er en gave fra
firmaet Knut Thorvaldsen - var
av en slik stØrrelse at to rnenn
mAtte assistere ordfØreren for A
fA det ph plass i hullet. Jorunn
Buer viste imidlertid stor innOrdfØrer Jorunn
Buer plantet det
nye tuntreet, som
var av en slik stØrrelse at hun trengte assistanse av
Kjell Matheussen
(det store bildet).
I det kjølige veeret
var det mange
som benyttet
anledningen til a
fd seg en kopp
kaffe or
i hire
i (bildet na'rmesr).
Foto: Anne-Grete
Lossius.

Til hygge og nytte ved OyerFn

B

Bading - med og uten hest
Det er klart at jo flere medlemmer bAtforeningen fir og jo flere som vii were med ph A sette
omrAdet i stand - desto bedre
blir det. Kommunen har inves-

NB! Stftelsen er nd tildelt
30.000 kroner til restaureringen ifylkeskulturstØtte. Deter
torah 600.000 &ror.er ril utdeling og søknadssummen er pa
fern ,nillioner kroner.

Galled Loppa

Flateby bàtforening:

Atforeningens tilbud til
lokalbefolkningen og de
nrliggende omrAdene
rundt Flateby er foreningens
etablerte bAthavn med gode
muligheter for a sette Ut og ta
opp bAtene. Det finnes ogsA
ledige bAtplasser, om noen
skulle lure ph det. Dette forteller Per Einar Thornrud til
Komposten.
Thornrud er formann i foreningen Oa, han sier selv at de
ikke er komrnet lenger enn at
de bruker denne tittelen). Han
forteller videre at foreningen
har lagt ned betydelig med dugnadstimer og kostnader for A fA
det slik de har det i dag.
- Vi er ikke ph langt nr ferdig med et omrAdet vi leier av
Enebakk kommune, men vi er
godt i rute, sier han.

satsvilje nAr det gjaldt A fA jorda ph plass rundt treet.
Etter at den mer høytidelige
del av arrangernentet var tilbakelagt, startet caféen og bodene
salgsvirksomheten. Det sure
weret gjorde at varme dinosaurusvafler og kaffe ble serlig
populrt. ForØvrig kunne man
kjØpe iikt og ulikt av snurrepiperier, over disk eller ph auksjon, eller de lekreste bomullsstoffer som var gitt av tekstiiagenturfirmaet Carl Mortensen
(Tore Tidemann). Swert populre viste ogsA krusene med
motiv fra Enebakk prestegArd
seg A were. Her sto folk til tider
i kØ for A sikre seg ett eller flere
av de hundre nummererte
eksemplarene.
Til avsiutning var det opptreden av "skogsmatrosene' Britt
Gaathaug og Jostein øiestad,
samt de to ravnene Hugin og
Munin fra DArekisten teater.
Det gamle prestegArdstunet
viste seg A were en ideell ramme rundt arrangementet, sA vi
hAper at det vil bli arrangert nye
markedsdager i Arene fremover.

Flateby bátforening ble
stiftet 11973 og
mâlsettingen har vrt a
tavare pâog gi et
tilbud til de som onsker
A bruke Oyeren som
den ressurs den er til a
kose seg og til
rekreasjon

tert i et bus som er satt opp ph
dugnad. Foreningen disponerer
en del av huset som klubbhus
og det er toalett til disposisjon
for bAtfolket. Her kan de tomme sine toaletter i stedet for A la
det gA rett i øyern, og drikkevann kan du ogsA fA.
En god del turister finner ogsA
veien til bAthavnen i løpet av
sommeren, og gode tilbud vet
de A sette pris ph. Her er det
bademuligheter for de som
Ønsker det, og nrmeste nabo
er Flateby hestesenter. De fir

bruke omrAdet til grilling og til
bading - bide med og uten hester nAr de arrangerer rideleirer
om sommeren. Formannen forsikrer at Flateby bAtforening
setter pris ph disse innslagene.
St. Hansfeiring
De to siste Arene har bAtforeningen arrangert St.
Hansfeiring i bAthavnen. Per
Einar Thronrud forteller at dette har vrt meget vellykket, og
i fjor samarbeidet de med
Flateby Vel. Dette blir gjentatt i
Ar, og bAtforeningen ønsker alle
som har lyst hjertelig velkommen til St. Hansfeiring.
Foreningens styre i 1996
Per Einar Thronrud er altsA
formann i foreningen, ellers i
styret sitter Anne Elm
Frestrand, Arthur Warhuus,
Terje Jostein Rudberg, Geir
Rudberg og Cato Hoimsen.

en8. jum Apner
Galleri Loppa dørene
for en allsidig og fargerik salgsutstilling. Fern
malere, en grafiker og en
keramisk skulptør vii vise
noen av sine arbeider.
Galleriet holder dl i Ragnhild
Butenschøns gamle atelier ph
Bjerke Bruk i Ytre Enebakk.
Grauiker Mari Krokan Berge
er bosatt i Oslo og har verksted ph Frysja. Hun har sin
utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og
Statens Kunstakademi i Oslo.
Mari Krokan Berge han hatt
mange utstillinger;iinn- og
utland, og hun er innkjØpt tre
ganger av Nasjonalgalleriet
og av flere andre. Hun har
ogsA sittet to ganger i juryen
for Høstutstillmngen.
Maler Randi Guilner fra
Oslo utmerker seg med sterke
bilder fylt med oveiràskeiser.
Maler Jim Jensen fra Lillehammer er et relativt nytt
navn i kunstens verden. Han
har allerede rukket A fA sterke
lovord for sine bilder, som i
fjor ble stilt Ut i Den russiske
ambassade i Oslo. Hans bilder

D

er innkjøpt biant annet av
Radiumhospitalet.
Maler Vibeke Koren fra
Oslo han sin utdannelse fra
USA og fra lnrerskole i forming, tegne- og malerlinje.
Hun har hatt flere utstillinger.
Maler Finn Moe er nA bosatt
i Gudbrandsdalen. Han har
bred kunstutdannelse og er
inspirert av Steiner/Goethes
fargelre, som han ogsA
underviser i.
Skulptør Nina Nesje bor i
Røyken, har stor skaperglede
og en frodig fantasi. Hennes
skulpturer rører ved mange
strenger, de er swert livaktige.
Et av hennès arbeider ble for
noen Ar siden innkjøpt som
gave til Nelson Mandela.
Maler Arvida Skaug fra
Moss, bosatt i Drøbak,
begeistrer den tristeste med
sine glade farger og artige
hønsebilder.
Alt i alt - en utstilling med
noe for enhver smak. Utstillingen er Apen til og med
23.juni.
Ta gjerne kontakt med gallenet ph telefon 64 92 56 92.

KOMPOSTEN

Tilbakeblikk:

Den deilige sommerdagen
ndelig kom den etterlengtede vàren med biAveis som titter opp i
skogkanten, hvitveis som smyger seg fram og nikker glad og
fornøyd. Senere er det tid for
liljekonvail, og pA Nordbytoppen et veil av bailbiom,
smørbiomst, den vakre
St,Hansbiomst og mange flere.
I radioen spilies "N.r solen gr
ned bakom fjeiiet", og da erjeg
straks i Bestemorveien i solnedgangen.
Ja, riktig Kroken! Fisken
kommer tilbake til gytestedet,
og menneskebarnet higer ogsâ
etter fØdestedet. Kroken har
meg i et favntak og jeg vii alltid bli der i tankene.
Jeg har nA skrudd tiden langt
tilbake og er pa butikken hos
Johan StrØmsborg for & kjøpe
gjer. Fikk med fern ore eller
var det en tiøring? Skulie fã
kjøpe sukkertøy for resten.
En hest star bundet nedenfor
butikken. Den knusper i seg
høy fra en striesekk. Det ryker
fra smia te' Sigvart, og det
klinger fra ambolten der inne.
Et par karer har fyra pa snadda
og iener seg over ei gammal
høyvogn som star der.

E

-

-

en terrier var ongas skrekk,
men bare jeg kom meg til hviiestua var jeg berga. Hjertet
banker og de smá beina flyr
avsted.
Pa saga gar kara frem og tilbake opp og ned med digre
pianker pa skuidra, for sA A bli
kvitt bØra pA piankestabeien.
I Bjerkhaugbakken er det hasselnøttkj err, men jeg kan ikke
se etter nØtter i dag. Og forresten, der er grøfta der jeg nesten
trAkka pA en diger hoggorm en
gang. Det skulle visst vre
gamle gravhauger pA toppen
her, ble det sagt. Kanskje det
bare var for a skremme oss
onga sA vi ikke skulle fly over
alt?
"Kjr1ighetsstien" kunne jeg
ogsA ha gAtt, forbi BrAtan ballansere over Dammen og gA
videre pA stien derfra. Da hadde
jeg kommet nesten til turnipsAkeren der jentene fra Kroken
har krabba pA Ømme knr, og
med sAre sprukne fingre har
iuka ugress og tan vekk overflødige planter.
Kremmerhuset brenner i den
varne neven. NA mA jeg ta en
tin og en smak for jeg konirner
til Hagan. A, for en iykke A se
de sammenpressa, kiissete god-

-

-

Den ilisinte filiebikkja
var ongas skrekk, men
bare jeg kom meg til
hviiestua var jeg berga!

Jeg løper over Svendesaga,
opp Buteibakken snarveien til
Bjerke. Bekkenjeg ma over
kommer fra Saghytta og enda
ienger. Tm om Tainy er ute i
dag? Den ilisinte fihlebikkja av

sakene og vite at de er mine
bare mine.
Det er stille i Hagan i dag,
bare spor og fersk kumØkk pA
veien til Jammerlappen. Eller
var det Revjahom?
Jeg tar snarveien over sandgrua med all sin herlighet av
markjordbrer mange og store.
Smyge gjennom leet, hoppe og
sprette pA den svale, smale stien. Der er den store eineren
som en orm en gang hadde
kveila seg opp i. Og det hue,
blanke fjeliet der det var sA fint
A sittefor A tre bier pA strA.
-

-

-

Et hjertesukk:

Kroken har meg I sift
favntak, og jeg vii alitid
bli der I tankene!

Forbi den fine holmen som IA
midt i Aker'n der bror min fant
igjen femmern han hadde mistet da han skulle kjøpe seg fly
lue. Forbi brØnn' der sØstera ml
ramla uti. Forbi den store bjerka der far, onkel og bestemor
ble fotografert. Og sA den siste
kneika opp trappa og inn til
mor som hadde satt frem "kake
nun' til brØdbakst, brød til suitne mager, brød som skulle
bakes og settes inn i stekeovn
med brØdspade, brød som skulle oppbevares i den store kista
for sA A tØmmes og fylles pA fly
av hender som aldri var i ro.
Ikke bare av arbeid, men hender som ailtid var der til hjelp
og trØst. Mor med stor M.
Takk mor, for at jeg fikk
akkurat deg!

S

Hilsen din nabo I VAglia

I Ar kunne vi registrere 178
deltakçre som fullførte. Det er
litt frre enn tidligere Ar. Vi
tror at dette hovedsakehig skyldes kaidt og nedbørsrikt ver.
Men de som stilte til start til
tross for ustoppelig regn denne
sØndagen beviste i alle fall at
Enebakk har mange sporty
innbyggere.
Alle deltakere fikk utdelt en
flott T-trøye etter mAlpassering. I tillegg ble det trukket
gevinster pA startnummer, og
hovedpremien en offroadsykkel ble vunnet av Steffan
Aaslie. Gratulerer!
Vi vii gjerne rette en stor
takk til sponsorer og frivillige
medhjelpere som gjør arrangementet mulig, og ønsker alle
velkommen til et nytt minimaraton neste Ar.
-

-

-

Driv Minimaraton ble avviklet
for Attende gang sØndag 5.
mai, og Apningstalen ble holdt
av ordfører Jorunn Buer.
Løypetraseene var denne
gangen forandret noe i forhold
til tidligere Ar. De sprekeste
valgte den lengste lØypa pA 7,7
km, mens hovedtyngden av
deltakerne stilte til start i familieløypa pA 3,8 km.

-

Klasse Navn

Tid

3,8 km

K

1. Heidi Ruud
2. Merete Jaucis
3. Tori!! Edvindsen

17,39
20,27
21,28

3,8 km

K2

1. Eva Lvdahl

44,37

3,8 km

K3

1. Hilde Henriksen
2. Gro Bjerkland Moe

15,09
18,56

3,8 km

K4

1. Thrill BjØrkedal
2. Mona Weideberg

19,25
32,24

3,8 km

K5

1.AudHØnsi

19,47

3,8 km

K6

1. Mary Myhre

35,44

7,7 km

K 15

1. May Mikaelsen

34,47

3,8 km

M1

1. Kim Østby
2. Glenn A. Nilsen
3. André Pedersen

15,05
15,15
15,41

3,8 kin

M2

1.EldarHoe
2. Torkjel Hon gve
3. Sindre Nilsen

14,36
17,19
21,48

3,8 km

M4

1. Nils Petter Wiik
2. Bjorn Halvorsen
3. Sverre Netting

14,47
18,06
27,27

3,8 km

MS

1. Jan Svartebekk
2. Dag Hongve

22,26
24,19

3,8 km

M6

1. Aage Rustad

17,28

71 7 kin

M 11

1. Tom Pettersen
2. fJvard Nordlie
3. A,~iers Kristiansen

28,09
3 1, 14
32,15

7,7 kin

M 12

1. Martin Seierstad
2. Kai Robert Jensen
3. Káre Sceterhaug

25,27
27,22
30,41

7,7 km

M 13

1. Oddmund Rustad
2. Ronny Skaug
3. Bengt Erik Laustsen

28,13
29,06
34,24

7,7 km

M 14

1. Ole Morten Weng
2. Kjell Terje Holen
3. BjØrn Mikaelsen

24,41
25,31
29,33

Pasja

(1875-1908)
Temadag med billedvevutstilling om Ragnhild Jølsens liv
og diktning pA Holtop i
Ekebergdalen
Lørdag 24. august kI. 12.00

Nedenfor føiger resultatlisten
(inntil de tre beste i hver klasse).

Distanse

-

Ragnhild Jolsen

lever et rikt og godt liv som
kastrert. Ja, han holder seg til
og med til huset sitt og reker
ikke bygdeiangs og blir borte i
dagevis. Jeg undrer, hadde du
godtatt at vAr lille pode gjorde
sitt fornødne utenfor dine husvegger? Jeg tror ikke det. Jeg
vet at det er flere med meg som
er lei av katteslagsmAi og kattestank.
Dette ble mange spØrsmAltegn, men jeg hAper du gjør noe
med problemet.

Det er ikke sA ofte det
blir arrangert
idrettsarrangement I
bygda med sá bred
profil som Driv
Minimaraton, hvor
korteste loype pa 3,8
km uten tidtaking har
stor oppslutning av
hele familier, og
minstemann ennâ sitter
I barnevogn.

-

Til katteeiere i VágIia
purte dine naboer om de
var interessert i at du
skulle anskaffe deg katt?
Du har ike katten din aiene.
Katten din har ogsA alle dine
naboer. I alle Ar har vi periodevis ikke kunnet Apne vinduer
og dører pA grunn av kattetiss!
Det stinker rungt husveggene.
Vi har prøvet uiike typer kjerringrAd og kjøpt midler for
mange kroner for A fti bukt med
stanken, men lite nytter.
Du bar kanskje en hunkatt
som ikke løper rundt og markerer sine omrAder. Men hva med
alle de spreke hankattene som
lØper etter din sØte nusse? Hva
med a kastrere Monsemann, det
er meg fortalt at Monsegutten

Minimaraton

*

Apning mlmusikk
Foredrag v/ Helge Nordahi
* Lunsj
* Novelle av R. Jølsen
* Billedvevtepper v/A. Holtop
*

Temadag mulunsj kr. 120,PAmelding til Astrid Holtop,
tlf. 64 92 6140
Søndag 25. august 13.00-17.00
*
*

Apen utstiliing
Fjøskafeen er Apen

Friidrettsgruppa Kristin Øieren
-

-_ 1
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Arsrapport 1995 - Enebakk kommune:

Nytt fra kommunestyret

Rádmannen kommenterer:

En rekke storre og
mindre hendelser satte
sift preg pa arbeidet i
Enebakk kommune I
1995. Det viktigste som
hendte var kanskje
kommunevalg og
systemskifte. Tre av
fern kommunestyrerepresentanter er nye,
og i noen styrer og rád
er utskiftingen like stor.
0

A

rsrapporten 1995 for
Enebakk kommune
viser at det har vrt
arbeidet med mange viktige
saker. Blant disse vii jeg
spesielt nevne at regiementet
for kommunen ble omrabeidet
og vedtatt i kommunestyret.
Det ble ogsA endelig vedtatt
reguleringsplan for golfbane p
Vestby $rd.

Kommuneplanen for 1995 til
2007 ble vedtatt, OU-prosessen
ble evaluert og det ble trukket
konldusjoner. I kjøivannet av
denne prosessen er det flere

planer som skal iverksettes.
system, som er under foranYtre Enebakk skole har hatt
dring. En stor utfordring er 6store problemer med innekli5rsreformen, som blir iverksatt
maet, men denne saken ser Ut
høsten 1997. Reformen omfattil A fA sin løsning.
ter imidlertid langt mer enn det
Andre viktige saker: Enebakk
at 6-Aringene skal begynne pA
fikk fly sparebank, telefonsenskolen. Hele pensumsystemet
tralen i Herredshuset ble utbyg- pA alle klassetrinn blir lagt om,
get og oppgradert slik at man
og det at 6-Aringene begynner
nA kan ringe direkte innvalg.
pA skolen fAr konsekvenser for
Dette har fort til bedre service
barnehagene, som fAr yngre og
og stØrre effektivitet.
mer kostnadsbevende barn a ta
Det var ogsA smAsaker som
hAnd om.
fikk mange til A trekke pA smi"Eldrebølgen" - den markerte
lebAndet i kommunestyresalen,
økningen av antall eldre over
blant annet sak nr 41
-80 fir - vii etter hvert gjØre seg
"Husdyrhold i boligstrØk - høns gjeldende i Akershus. Neste
og hane. Denne saken kom da
tifirsperiode fAr kommunene her
ogsA tilbake som ankesak.
en økning pA over 50 prosent,
Omorganiseringen innenfor
men i Enebakk regner man med
teknisk sektor, som ble vedtatt
en 40 prosents økning. Dette
av kommunestyret sommeren
ligger likevel langt over lands1994 ble i fjor iverksatt pA
gjennomsnittet, og vi mA satse
ledernivA. Det ligger fremdeles
mer pA tjenester til eldre, spesistore utfordringer foran oss nAr
elt innen pleie, omsorg og heldet gjelder A fA dette til A funge- se.
re godt i praksis.
Enebakk kommune stAr altsA
Den andre store organiseforan store utfordringer, sr1ig
ringssaken, innen pleie- og
innen sektorene skole/barnehaomsorgsavdelingen, stoppet
ge og helse/pleie/omsorg.
heit opp i løpet av fjorAret. Det
Utbygging og rehabilitering av
vii komme et nytt forsiag tidlig
kommunale bygninger til unge
i 1996.
og eldre blir en omfattende
Det er inspirerende A kunne
oppgave. Den stØrste utforvise til stort sett positive kondringer ligger likevel pA det
klusjoner etter regnskapsoppdriftsmessige: A tA til et styrket
gjØret. Konstnadskontrollene er tjenestetilbud innen de to nevnforbedret, skatteinntektene
te sektorer samtidig som vi
Øker, lAnegjelden minker. Men
opprettholder et tilfredsstillen- budsjettdisipiinen bør bli bed- de tilbud pA de øvrige sektorer.
re.
Og alt sammen skal holdes
Det er store utfordringer for
innenfor de Økonomiske ramEnebakk kommune i de nrmer vi har til rAdighet.
meste Arene. De viktigste er
kommunene innteksfordelingsNils Schaug

MATJORD
Naturgjodslet 09 harpet
Transport ordnes - lave priser
HAGETRR Iii halv pris
Lovtrr:
Bøk, lønn, elk, lerk, bjørk, poppel m.m.
NàIetrr:
Blàgran, coloradogran, nordmannsgran,
nobelgran, engelmannsgran, vanlig gran m . m.

TRELAST
Fra egen skog og sag
til engrospris
Alle dimensjoner
Vi leverer ogsâ villmarkspanel
Ring og be oss om tilbud

Sundby Dalefjerdingen
TIf. 64 92 6368 Mob. 94 23 71 14

(
VGENø'
Vi har fellesmote 09
75-ársjubileum pa
Herredshuset I
Ki rkebygden

tirsdag 11. juni
kI. 10.30
Vi onsker alle
hjertelig velkommen

Vel mott!
Nationalforeningens
He/se/ag, Enebakk

Framtidig skolestruktur
I kommunestyremøte 29.april
vedtol kommunestyret at nAvrende skolestruktur i Enebakk
skal beholdes. Fire av medlemmene anket vedtaket, bl.a. pA
bakgrunn av at utvalg for skole/barnehage ikke hadde
behandlet saken.
Forslag fra Niuls Bøhler(H) i
motet 20/5 om A opprettholde
skolestruktur etter modell 3
(ungdomskole pA Flateby) og
videre utredning av saken fikk
14 stemmer.
Et flertall pA 1 9vedtok A opprettholde vedtaket fra siste mote.
Saken sendes dermed fylkesmannen for lovlighetskontroll.
økte Iønnsressurser
Kommunestyret vedtok A stille
lØnnsmidler til disposisjon for A
kunne viderefØre vikariat i stil-

ling som vedlikeholdsleder ved
teknisk avdeling.
Poststemmegivning i Norge
Kommunaldepartementet har
fremmet forslag til endringer i
vaigloven. Endringen gAr bl.a.
Ut pA at Postverket skal overta
ansvaret for all forhAndsstemmegivning, noe som da vii
medføre at denne skal kunne
foretas pA postkontorene og til
Iandpostbudene.
Kommunstyret avga høringsuttalelse i saken og ga uttrykk for
en viss skepsis til ordningen.
Revisjon av hovedavtalen
Kommunestyret sa JA til det
anbefalte forsiag til fly hovedavtale for kommunal sektor for
perioden 1.1.96til 31.12.97.

Utbygging - Hauglia skole
Enebakk kommunestyre ble
det 29. april vedtatt A opprettholde nAvrende skolestruktur. Fra 1997 vii det si 1. 4. Masse pA Hauglia skole, 5. 7. Masse pA Stranden skole og
8. - 10. Masse pa Enebakk Ungdomsskole.
I utgangspunktet var det
ønske om egen ungdomsskole
pA Flateby, nn FAU bar tan
vedtaket av 29/4 til etterretning.
Det er likevel behov for utbygging av Hauglia skole for A ha
et tiifredsstillende tilbud for
elevene i 1. - 4. klassetrinn.
Gjennom vfirt arbeid med
utbyggingen i skolefiret 95/96
har vi fra kommunen butt gjort
oppmerksom pA at det i en
overgangsfase blir brakkeløsning pA Hauglia. Dette pga.
kommunens Økonomi. (Brakkene fra Ytre Enebakk skole
flyttes til Hauglia.) FAU vii
pApeke at behovene ikke blir
dekket med en slik løsning.
Hauglia er pr. i dag for liten.
Det er for fA klasserom/grupperom, ikke store nok samlingslokaler og SF0 har ikke egen
base. Med 6-Aringene inn i skolen kreves det stØrre plass pr.
elev. Behovet for SF0 vil øke
og det er derfor nødvendig med

J

egen base.
PA grunn av at nAvrende
skolestruktur opprettholdes
spares det penger. Via media
har vi fAtt signaler om at disse
midlene frigjøres til idrettshall
pA Flateby.
Hvorfor skal disse midlene
brukes pa idrettshall ndr behovet for uthvgging av skolen er
prekzr?
Dette gjelder ogsA Kirkebygden skole.
Vi er ikke imot idrettshall pA
Flateby, men den obligatoriske
skolen mA prioriteres først.
Skoiesjef Roar Pauisrud uttaler
i øvre Smaalenene den 6. mai
d.A,: "Hauglia hAperjeg er
utbygd til høsten 1998, og i
løpet av dette Artusen bør ogsA
Kirkebygden skole vere ferdig
utbygd".
Dette er ikke helt i samsvar
med opplysninger FAU sitter
inne med, men ingenting vii
glede oss mer enn om disse
frister holdes.
Nd nui Enebakks politikere
prioritere skolen!
Med hilsen
FAU vlHauglia skole
Anne Skukkestad Aarland
leder
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K!. 16.00: Bodene ápnes.
Ki 18.00: Offisiell apning v/ordfører
Jorun Buer fra scene 1.
KI. 19.00: Møt tryllekunstner Abra pa scene 1.
KI. 19.30: Rallarn/Leikarringen
underbolder scene 2.
K!. 20.00: Frisk Luft spiller.
K). 22.00: Bodene stenges
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Ki. 09,00: Bodene Apnes.
Ki. 10.30: Auksjon
v/Ørnulf Eidsvold.
K!. 12.30: Enebakk Blandakor
synger.
Kl. 13.00: Fallskjerrnhopping.
K!. 14.00: Hjallis underholder.

Bela Blomster
Bua Heksef lid
Enebakk Husflidsiag
Folio Taxi
Rørl. Erik Kjeigaard
Leikarringen Ignar
Norsk Foikehjelp
Y. Enebakk Sanitetsforening
Vebjørg Steinset
Taurus Rammer
Werner Spekemat
Byggm. Per-Erik østlie AS
Y. Enebakk Postkontor
Bokhjørnet
Gammel og Ny Aargang
Rex Markiser/Venner av life
Y, Enebakk kioakkrensestasjon

LOKALE KUNSTNERE:

K). 15.30:
K!. 17.00:
K). 18.00:
Kl. 20.00:

Leikarringens barn danser.
Frisk Luft spiller.
Avslutningibodene.
Dans ute pa plassén
dersom va'rgudene
star oss bi - ellers
benyttes bistroen.

Bjerklund Hagesenter
Driv IL
Enebakk Landbrukslag
Frisk Luft
Y. E. Skolekorps
Railarn
B. Pedersen Eftf.
Service Brøholt
Strømsborg & Enersen AS
Veroninque & Joruns Kiesbod
Ytres Bistro
østmarka Golf klubb
Vâg Jernvare
Nâløyet
Rema 1000
Enebakk lensmannskontor
Enebakk Auksjonsforretning

—

CA. 60 UTSTILLERE
* grilling * uteservering
* tivoli * karuseller
* hoppeslott * hesteridning
* levende dyr * brannbil
* politibil * ambulanse
* veteranbiler * limousiner
* elektriske biler m.m.
Bogerud Tekstil AS
Enebakk Dyrekiinikk
Enebakk Sparebank
Jon R. Gystad
EHHI
MjcerSko
RustadSport
Sparebanken Nor
Svarthol Brensel As
Vâglia Vel
Ytre Enebakk Bensin
Homopat Ingrid Overby
Yfres Konditori
Vàgsalongen
1000 Ting
Enebakk Brannvesen
Flateby Hestesenter

Eyvind Jentoft - Viggo Karisen - Ingvild Solberg - Per Arne øiestad - Grete Kittelsen Magnus Bratfoss - Leikny Derlick - Solveig ødeby - Astrid Holtop - Olav Thune
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Endelig er den her, den etterlengtede som
tiner opp en frossen nordboer. Vi steller
hagene vãre, er mer ute I naturen og blir
mer sosiale med hverandre. Neste heig kan
A Ønske velkommen til et svert sosialt
arrangement. Markesdagene 1996 star for
tur igjen. Fjorãrets arrangement ga merPA SENTERET FINNER D U OGSA: smak og nã kiemmer vi igang igjen og
hãper pa riktige festdager. Det blir underEnebakk Naturmedisin
Tlf. 64 92 52 75
Multigrafisk
Tif. 64 92 56 50 hoidning for bade liten og stor og vi ønsker
Roar Eide Consult
Tlf. 64 92 58 80 alle hjertelig velkommen til a were med.

kommen med en mengde gode tilbud o
en ny forretning. Fredag ãpner Gamr
Ny Aargang og ønsker du deg et servis
en har maken til eller er glad i gami
med sjel finner du det nok her.

-

Byggmester Per Erik østlie TIf. 64 92 43 40
Posten
Tlf. 64 92 40 87

q@@@

Sommeren hilser vi her pa Vágsenteret vel-

ij,'ustrn1 5por

Legg turen innom ditt lokale butikkse
vi har det du trenger enten du skal
ikveld, ut pa fisketur eller stelle i hagei

Senterets ãpningstider er 9

B el~'a

Blomster

hf. 64927077

... for en akf iv frifid
Vi utfirer sykkelrep.
og har ellers def du trenger av
sykkelutsfyr og bekiedning

(ram
Mineralva

Potterose

25,- 4
Dracena
2 stammer 80 cm.

Aerob ict%y

P70I"

SOI.YKROKFN Fiskeutst
-

iso I. vewtut Y

£0 treningsress

.9

29

kull/Briketter jo,6rili
pr pk.

con Iipesko

Apent q io(i8)

Velkommen til en hyggelig handel!

-

112 1.

499

2546
Husk konfirmasjonen
vr ute i god tid!
R4si4m

-

-

Vddt.e
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Ytre Enehakk

Bokhjornet

If 64 92 59 90

T. 64 92 56 40
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er borte

Hvem veies, vurderes og prises —
og avhvem?
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Sverre Svendsen til minne

Sverre
Snill
yarn
Svendsen
Vi skolefullførte
ungene
sift livslØp
sto
som
palmehelvanlig og
gen 1996i
ventet pA
sitthjemi
skolebusYtre Enesen ved
bakk - det
smia tiYn
grØnne
Sverre.
huset ved
Hester
Kres
fra hele
dagligvadrn'
bygda
re. Sverre
blei
Svendsen,
Sverre Smed (Svendsen)
tegnet
til
nekrolog
av
18.4.96
skodd.
blant folav WebjØrg Steinset.
Lydene
ket bare
fra
smia
var
utrolig
spennenbenevnt som Sverre Smed,
de. Og var vi ekstra heldige
fikk oppleve A bli over 91 Ar
kom selveste smeden Ut. En
gammel, og var aitsA født helt
artig
og merkelig skrue, tenkte
i begynnelsen av dette Arhunvi
ungene.
dre. Han vokste opp blant to
Var vi sA uheldig at sykkehen
sØsken, Margit og Kristian. I
var
punktert, var ikke gubben
tillegg tok foreidrene Mathilde
vanskelig
A be om hjelp heller.
og Sigvard til seg to pleiebarn,
Snill
var'n!
Tordis og Johannes.
Et friskt pust
Sverre kom inn i vArt liv som
et friskt pust da jeg bare var ei
lita jente og vokste opp i gamle 'Tojekroken" pA Vik i Ytre.
En dag pA femtitallet kom en
spennende mann traskende
gjennom skauen, brende pA
gamle Donald-blader og tjukke bøker under armen.
De voksne hadde dypsindige
diskusjoner. Jeg satt med store, trillrunde Øyne og fulgte
med i skrekkblandet fryd.
Hvilket menneske! Hvilke
enorme kunnskaper! Hvilken
ressurs! Han Sverre kunne
svare pA alt. Hvis det var noen
bok som var verd A lese, hadde
Sverre lest'n. Og i tillegg
glemte han ikke den hue jenta
som vokste opp som han sjøl i enide kAr. Han sâ meg og
hadde ailtid en morsom kommentar pA lur; og noe jeg kunne lese.

Bygdeoriginalen
Det var nok ikke alle som var
kompis med han Sverre. Med
sorg mA nok nevnes bAde
mobbing og unØdvendig trakassering. Sverre Svendsen
var en original, kanskje en av
de siste virkelige bygdeoriginaler i Ytre Enebakk. Han torde A vre seg sjøl - bAde pA
godt og vondt. Mye kan sies
om Jet. De fleste av oss andre
dør, kanskje oftest, som kopier.
En liten hAndfull
Vi var bare en liten hAndfull
som kom inn og fikk by til A
besØke Sverre de siste Arene.
En STOR takk for det varme
medmennesket du var for oss,
Sverre! Du var et stort menneske.
Fred over ditt minne.
Webjørg Steinset

TO
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Stiftet 5/3 1964
Kirkebygden Vel har i Ar Ønske om A komme i kontakt med
kunstnere, lag og organisasjoner som trenger stØtte
til diverse tiltak.
Interesserte kan sende inn søknad med opplysninger om hva
støtten skal brukes til og et eventuelt beløp.
SØknaden sendes innen 15. juli 1996 til

Kirkebygden Vel, postboks 21, 1912 Enebakk

Svar til Anne-Grete Lossius pa hennes svrt sá saklige innlegg
i Komposten for april 1996
egklarte ikke A dy meg da
jeg leste innlegget
"Avskyelig innvandrerregnskap" somi hovedsak
besto av skjellsord om Oslopolitikemes borgerlige byrAdsforhandlinger med Frp som
"vrstingen" - ulven som lurte
HØyre.
En ting mA først understrekes:
Det norske Arbeiderparti, ditt
eget Arbeiderparti i regjeringsposisjon, har vedtatt at det skal
ütarbeides et integreringsregnskap pA nasjonalt grunniag. For
det andre, Fritt forum i Komposten er siden hvor vi alle
inviteres til A komme med synspunkter pA store og smA spØrsmAl som vedkommer Enebakk,
sA jeg velger A holde meg til de
faktiske forhold i vAr egen
kommune nAr jeg skal forsøke A
nyansere din ensidige negative
beskrivelse av hva Frp stir for
og medfØrer av strømninger i
det norske folk, hva du nA mAtte legge i dette.
Min pAstand er at den eventuelle fremmedfrykt eller hat du
beskriver er det norske styrende
politikere som har skapt ved A
vedta et regelverk som faktisk
prioriterer visse sosiale ytelser
til flyktninger og innvandrere
høyere enn til nordmenn flest.

J

Dette gjelder ogsA for politikerne i Enebakk koramune.
Vi hadde en sak i kommunestyret for noen Ar siden, jeg tror
det var pA den tid du selv satt
som representant for Arbeiderpartiet, hvor en stor innvandrerfamilie kiaget til kornmunen pA
sitt tilskudd til livsopphold.
Sakspapirene viste at denne
aktuelle familien hadde dekket
alle faste utgifter som hus, lys,
strØm, kommunale avgifter,
barnehage etc. og hadde i tillegg kr. 9.863,- til hivsopphold
mid. barnetrygd og reisetilskudd. Tilskuddet ble foreslAtt
Øket til kr. 13.129,- pr. nmd. for
A komme opp i hva sakspapirene betegnet som "Oslo-nivA".
Sakspapirene beskrev ogsA
hvor viktig det er A integrere
flyktningene i det norske samfunn og fA dem Ut i lønnet
arbeid, noe jeg selvsagt er enig
i. Men hvordan kan en innvandrerfamilie bhi integrert nAr
summen av de mAnedlige overføringer som jeg viser 61 ovenfor kommer opp i 25-30.000
kroner netto? Hvihken stilling
mA man ha i arbeidshivet?
RAdmann i Enebakk? Holder
ikke pA hangt nr. Jeg har faktisk sans for et innvandrerregnskap, men det kom vel ikke

som dagens stire overraskelse.
For øvrig har Enebakk kommune satt opp et kapitteh om
innvandrerkostnader i sin Arsrapport for 1994. Her fremgAr
det at 22 flyktninger bosatt fØr
1994 (0,2% av Enebakks innbyggere) fAr utbetalt 11% av
kommunens sosiabbudsjett. Det
samme gjelder for øvrig for
barnevernsbudsjettet, 11%.
Jeg kan ikke vurdere disse
opplysninger som annet enn en
form for innvandrerregnskap,
utarbeidet og offenthiggjort i en
periode med Enebakk
Arbeiderparti i posisjon. Det er
riktig som du siterer Per Kr.
Foss, norske myndigheter forsker pA kostnader til forskjellige grupper av mennesker. Hva
koster trygdeytelser, alderspensjon, sosiale utgifter? 'Hva med
røykerne, de som nyter ahkohol
og - ikke minst - bihistene? De
(vi) bhir kostnadsberegnet og
vurdert som lite lønnsomme
samfunnsborgere. Kanskje ogsA
du er en av de (oss)?
Vred hilsen fra storrøykende
bilist som tar seg en "skarp en"
i hyggehig hag.
Tidligere Frp-politiker
øyvind Strom

Innvandrere far ingen srbehandIing
Svar til Oyvind Strom

M

ange nordmenns
fremmedfrykt, eller
ha meg kalle det
"intoleranse", skyldes mangel
pA kunnskap om hva innvandrerne faktisk mottar i Økonomisk stØtte fra det offenthige.
Mange tror at disse menneskene fAr sA mye mer enn oss
"ektefødte" nordmenn. En av
grunnene til det er Fremskrittspartiets mange usaldige utspill
og stadige forkusering pA hva
innvandringspobitikken koster
Jet norske samfunn.
OgsA du, øyvind Strom, kommer med totalt uriktige pAstander i ditt innlegg. Det er direkte
feil A pAstA at vi har et regelverk som prioriterer innvandrere. Norske hover er like for able
- uansett hudfarge. La meg sitere lift av hva Kommunah- og
arbeidsdepartementet understreker i en nylig utsendt faktahrosjyre: "Innvandrere og nordmenn has samme rettigheter og
pbikter. Norske lover og regler
gjelder pA samme mAte for alle
som opphohder seg her".
SA til den konkrete saken du
henviser til fra Enebakk kommune. Jeg satt ikke i kommune-

styret pA den tiden og har helber
aidri sittet i kommunestyret.
Kunnskap om den konkrete
saken du henviser til has jeg
derfor ikke. Hadde jeg hatt det
vible jeg uansett ikke ha kommentert den. Shike saker dreier
seg om mennesker - mange has
bidd stor nod og opplevd de
grusomste ting. Mange har store psykiske probbemer. Jeg diskuterer ikke enkehtmenneskers
skjebne gjennom avisspahtene. I
stedet vil jeg henvise til hva
lovverket sier. Sitatet nedenfor
er korrekt gjengitt fra faktabrosjyren ti! departementet:
"Fbyktninger og innvandrere.
mottar sosialfijelp etter samme
regler som nordmenn (Lov om
sosiale tjenester). Ordningene
er behovsprøvd, og mennesker i
samme situasjon skal behandles
likt. De fleste flyktninger kommer til Norge uten noe sr!ig annet enn Jet de gAs og stAr i,
og har et stØrre førstegangsbehov enn nordmenn flest. Men
kriteriene er de samme for
nordmenn som mA ha sosialhjelp."
Det finnes hebler ingen serordninger verken nAr det gjel-

der trygdeordninger, skatt, barnehagephasser, ti!skudd til
butikkdrift eller tann!ege-/legebehandhing.
Jeg vil ogsA understreke at
Regjeringen har fAtt i oppdrag
fra et stortingsflertall A utarbeide et innvandrerregnskap. Det
er ikke Ap som has vedtatt dette!
Det som er sA horribeht med et
innvandrerregnskap er at man
skal sette pns!app pA en spesiell
gruppe mennesker. Det er selvsagt ikke noe nytt A utregne hva
ting koster. Deter nØdvendig
grunnet regnskape og:budsjetter, men da tar vi utgangspunkt
i type ytelse og priser pA den
bakgrunn, og ikke utgangspunkt i type menneske. At vi
f.eks. priser gruppen rØykere
har ingen ting med saken A gjøre. Det finnes rØykere bAde
blant innvandrere og nordmenn. Da priser vi den delen av
befolkningen som røyker uansett hvor de i utgangspunktet
kommer fra.
Anne-Grete Lossius
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Enebakk eldresenter:

Kaffe, vafler, middag og humor

Enebakk pensjonistforening
inviterer til medlemsmØte i
Herredshuset
onsdag 12. juni Id. 16.30
Foruten "Kjenn din bygd"arrangement i juli blir høstens
mØter arrangert fØlgende
dager:
Onsdag 11. september
Onsdag 9. oktober
Onsdag 13. november
alle dager kl. 16.30
Onsdag 11. desember blir det
arrangert julebord og 25-Ars
jubileum for pensjonistforeningen i Enebakk.
Styret

Enebakk bondekvinnelag
inviterer til vennskapslagstreff ph Holtop
13. juni Id. 18.00

I den gamle legeboligen
ved Enebakk alders- og
sykehjem er det liv og
rore - I hvert fall hver
onsdag. For da rykker
Enebakk eldresenter
inn i huset.
Av Randi Bodin
nebakk eldresenter ble
âpnet 1. september 1993,
og har siden starten vert
en popuker møteplass for
mange pensjonister i kommunen.
Tordis Marthinsen er leder for
senteret. Hun vikarierer for
Bjørg Lunde Brevig. Tordis er
ikke i tvil om at eldresenteret er
et nødvendig tiltak.
- Pensjonistene som kommer
hit er de som ofte faller meliom
flere stoler. Dc er for friske til A
fA noen andre tilbud fra det
offentlige, men mange hadde
nok butt sittende mer isolert
enn de hadde hatt godt av hvis
det ikke var for eldresenteret,
sier hun.
Og det er tydelig at de eldre
trives ph senteret. Og Tordis
kan de ikke fA fulirost nok.
Med kiedelig beskjedenhet
mottar hun utallige komplimenter, og nAr hun til slutt overrekkes biomster som takk for en
srdeles hyggelig utflukt nylig,
blir det litt yel mye for henne.

E

- Dette mA du ikke skrive, sier
hun. Men det gjør vi. Roses den
som roses skal.
Tordis vii likevel slett ikke ta
all wren alene.
- Hadde det ikke vrt for alle
de frivillige hjelperne, ville det
vre umulig A drive senteret,
sier hun. I dag er det Judith
Westlie og Jorunn Opsahi som
hjelper til. Begge kommer opprinnelig fra vAr nordligste
landsdel, Judith fra Mo i Rana
og Jorunn fra Salangen i
Troms. Men de har begge to
bodd i Enebakk i en Arrekke, og
de fØler seg som enebakkinger
begge to.
Neste uke er det andre frivillige som trAr til; her jobber kvinner fra alle organisasjonene
som bidrar okonomisk til driften av senteret.

- Vi skravler fra vi
kommer til vi gâr holder bare munn nâr vi
spiser!

Senteret er halykommunalt.
Det vil si at Enebakk kommune, pleie- og omsorgsavdelingen (PLO), bidrar med lokale,
strØm og telefonutgifter, mens
de frivillige organisasjonene
finansierer dnften sammen med
enkeltpersoner i kommunen.

- I fjor var det Ca. 250 enebakkinger som ga 50 kroner hver,
g det ser ikke ut til at givergleden verken fra organisasjoner eller enkeltpersoner avtar,
sier Tordis Marthinsen. Hun er
glad for at senteret nA er sikret
Økonomi til A drive i hvert fall
ett fir til.
Eldresenteret i Enebakk er
Apent hver onsdag fra klokka
Atte om morgenen til 16 om
ettermiddagen. NAr vi spør
hvordan de fAr tiden til A gA, ser
de litt oppgitt ut: At det gAr an
A spørre sA dumt.
- Vi skravler fra vi kommer til
vi gAr - holder bare munn nAr vi
spiser, fortelier en av de livlige
damene. Og vi er ikke i tvil.
Men det er ikke bare munnen
som har det travelt, fingrene er
heller ikke i ro lenge om gangen. Det ene hAndarbeidet etter
det andre trekkes opp fra vesker
og bagger, en viser fram sirlige
nupperelier, en annen strikker
fargerike sokker, andre hekler
duker i alle størrelser, farger og
fasonger.
Og høy alder er ingen hindring. Dagmar Stang er en av de
eldste ph senteret - 90 Ar og i
sin bese alder. Hun jobbet som
hjemmehjelp til hun var 87.
Gudrun Nordli er en av de
sprekeste som besøker senteret,
hun sykler flere kilometer nr
sagt i all slags vr for a komme
sammen med gode venner.
Gudrun Nordli nermer seg de

Fra venstre: Jorunn Opsahi og
Judith Westlie, som hjelper til
pa eldresenteret, her sammen
med lederen for senteret,
Tordis Marthinsen.
nitti, men er aitsA ogsA i sin
beste alder. Er det noen sak?

Som sA mange
nødvendige og positive
ting i vail samfunn er
senteret grunnlagt pa
frivillige hjelpere!

Det blir omvisning, ogsA ph
Gamle Herredshus
Rømmegrøt/spekemat
Utlodning
Kuvertpris kr. 80,PAmelding innen 10. juni til
I. Beyer og R. Krogstad
Augustmøte 22/8 kl. 19.00
hos Kate Lillo
Velkommen
Styret vIsekretar

K.L.UBBI
Flateby ungdomsklubb

Tordis Marthinsen forsikrer at
alle som vil er veikommen til
senteret, men hun vil gjeme
kontaktes ph telefonen ph forhAnd, i hvert fall hvis du vil ha
middag.
- Vi serverer kaffe og deilige
vafler We for ctZ etter middagen, og for all sveringen betaler man bare 40 boner, forteller hun. Og det er ikke Ørens
lyd A fA i lokalene nAr alle de
nesten tretti pensjonistene som
er her i dag lovpriser den gode
maten i kor.
Enebakk eldresenter er altsA et
nødvendig, positivt tiltak i
kommunen, Men - som sA mye
annet positivt og nødvendig grunnlagt ph frivillige gayer og
frivillige hjelpere. Hva skulle
vi ha gjort uten dem?

inviterer alle 6-klassinger til
klubbkveld
7. juni Id. 20.00 - 24.00
i nyoppussa lokaler.
Inngangspenger er kr. 5,- for
medlemnmer og kr. 8,- for
ikke-medlemmer

RUSFRITT
Velkommen!
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Full Pakke fra familien Kathrud

Enebakk menighetsrAd retter
en stor takk til Kirkebygden
Sanitetsforening for bekostning av restaurering av brudestolene i Enebakk kirke.

Pa tokt med
Mathilde

Ai' Anne E. Lund

N

Kjenner hvert spikersiag
Fred Kathrud forteller at det er

svert tilfredsstillende A drive et
lite firma pA den mAten de gjør.
- Jeg jobber selv og overfor
kunden kan jeg svare pA spørsmAl til enhver tid, komme med
forslag og ting kan avgjøres der
og da. Man blir svrt nidkjr i
jobbene sine - følger opp fra
start til slutt og vi gir oss ikke
for vi er fornøyd selv, forsikrer
han.
- Det er stort sett Anders og
jeg som er rundt ph jobbene, og
da har vi hele oversikten, liver
list og hvert spikerslag kjenner
vi.
De er ogsA flinke til a markedsfØre seg. Det kan were
vanskelig A mAle effekten av
markedsføring, og Kathrud
pApeker at den beste markedsføringen tross alt er de ferdige
jobbene. For, som han sier:
- De fleste jobbene fAr vi
gjennom anbefalinger.
Kan tilby hele pakken
- Nybygg tar vi sjelden, det er
ombygging som er vAr hovedgeskjeft, men vi assisterer ofte
byggherren pA nybygg, forteller
Fred.
- NAr det gjelder ombygging
kan vi tilby hele pakken, for A
si det sAnn. Da tar vi planleg-

Bestill fyringsoije
eller paraf win n
og f A en rimelig
varm Anted
SVARTHOL
BRENSEL A/S
Est. Uf 64 92 4047

Takk
til Enebakk
Sanitetsforening

Sommeren er kommet,
hus og hage settes høyt
pa prioriteringslisten
hos de fleste. Pa vAr
runde rundt til EHHIs
medlemmer fant vi det
derfor naturlig a avlegge Enebakk Bygg og
Vedlikehold AS et
besøk.

Ar man kommer inn i
hjemmet til familien
Kathrud pA Fjeldstad i
Ytre kan det vre fristende A
lage en "hjemme hos"-reportasje i stedet. Hjemmet er varmt
og trivelig og brer tydelig
preg av at en interiørkonsulent
har hatt en finger med i spillet.
Det er an aktiv familie man
mØter, nA ogsA som kompanjonger. Familien Kathrud bestAende av Fred, Wenche og eldstesØnnen Anders utgjØr firmaet Enebakk Bygg og
Vedlikehold AS. I tillegg har
de yngstesønnen Martin.
Etter endt utdannelse med
svemiebrev og hAndverksbrev i
lomma startet Fred Kathrud
sammen med Knut Abelson
bygg- og tømrermesterfirmaet
Abelson & Kathrud A/S i 1975.
Firmaet drev de godt i mermere
20 Ar og de har fremdeles et
godt forhold. Men stadig sterkere meldte ønsket seg om A
etablere sift eget firma knyttet
til nrmiljøet i Enebakk.
- Tyngst veide det likevel at
eldstesønnen vAr Anders ville
trenge en knrlingeplass og at
kona ml Wenche hadde startet
sine interiØrstudier, forteller
Fred.
I april 1994 ble det nye firmaet en realitet. Samarbeidet mellom far og sønn gAr glimrende.
Anders er ferdig med lrlingeskolen, har ett Ar igjen av knretiden og vii fremdeles jobbe
sammen med foreldrene sine.

DIVERSE

HYDRO

TEXACO

gingen sammen med kunden.
Anders og jeg sørger for det
byggtekniske og Wenche ordner med innredningen og gjeme
ogsA møbleringsplanen. Mange
er veldig usikre pA vaig av farger og tekstiler. Da er det kanskje en tiygghet A kunne sØke
rAd og veiledning hos vAr interiØrkonsulent, mener han.
Wenche er nettopp ferdig med
sine treArige i.nteriørstudier.
Hun forteller at hun har wert
gjennom alle tidsepoker, stilstudier, kunsthistorie og verdenshistorien, sA hun føler seg
godt rustet til en jobb som interiØrkonsulent.
Familien mener at det for
deres firma er viktig A were tilsluttet en lokal forening som
EHHI. Foreningens formAl er A
ivareta hAndverkernes interesser overfor myndigheter og
publikum, og de fAr dessuten
mulighet til A presentere seg
gjennom Komposten.
Prioritering viktig
Familien betyr mye for
Kathrud. Tiden disponeres
nøye og kontorarbeidet besørges i ledige stunder etter endt
arbeidsdag.
-Deter viktig for oss Afølge
opp sønnene vAre og det fØler
vi at vi han vert flinke til, sier
Fred og Wenche. Anders er
enig. - Etter at jeg begynte A
jobbe skjØnner jeg hva mamma
og pappa har gjort for oss i alle
disse Arene. PAjobb, hjem og
spise, sA pA trening eller kamp
med oss. Noen ganger We til
Hurdal og Raufoss pA kvelden
om vinteren. Helt utrolig,
mener han.
Fred Kathrud understreker at
det ikke er et par fete mercedeser i garasjen som skaper lykke,
men et godt famllieliv med felles interesser og en givende
jobb.

Et godtfamilieliv med felles
interesser og en givende jobb
er verdierfamilien Katrud
setter hØyt. Fra venstre Anders,
Fred og Wenche.
Fraintidsplaner
Fotball er en kjr sport for
Martin og Anders. De var tidligere swert aktive skihoppere,
men to helArsidretter krever tid
og er vanskelig A kombinere.
Yngstemann Martin gAr nA siste
Aret pA Mjter ungdomsskole.
Han har foreløpig ikke bestemt
seg for hva han skal gjØre senere, men fØrst pA ønskelisten er
opptak ved idrettslinjen til hosten. Drama og musikk er ogsA
store interesser.
Det skinner tydelig igjennom
at de er stolte av hverandre og
trives i hverandres seiskap i
familien Kathrud.
- Ja, vi spør faktisk om A fA
were med guttene pA fotbailcup
i Danmark hvert Ar, skyter
Wenche inn. BAde Fred og
Wenche er godt kjent i idrettsmiljØet i Enebakk, spesielt som
pAdrivere i Driv. Fred har wert
trener bAde i fotball og hopp og
han har wert aktiv i skigruppa i
mer enn 12 Ar, de to siste Arene
som leder. Wenche pA sin side
startet med nØsteparti i Turnog Trimgruppa. Senere ble det
We Iandsturnstevne og aerobic.
Familien flyttet til Enebakk
fra Oslo for 14 Ar siden, og de
ikke angret en dag pA det valget. De berømmer den betydningen idrettslaget har pA et
sted som Enebakk og kan fortelle om mange positive opplevelse og nye vennskap som er
butt knyttet der.
Vi hAper sommeren byr pA
fine opplevelser for familien
Kathrud og Ønsker dem alle
lykke til videre.

Enebakkungdom i alderen fra
14 Ar og oppover inviteres til
A bli med ungdomsklubbene
pA seiltur med hardangerjekten Mathilde i tidsrommet 1.
til 5. juli. Skuta har plass til
20 ungdommer pluss tre voksenledere. Det er fortsatt ledige plasser. Skynd deg, sA fAr
du kanskje en uforgiemmelig
sommeropplevelse.
For flere opplysninger eller
pAmelding, ta kontakt med:
Kiubbleder Karin Holmedal
tlf. 64 92 5134 eller
Kristin Birkeland
tif. 63 8133 62

Det gamle
Herredshus, Enebakk

Erling Enger
og Ragnhild
Butenschøns samlinger
Apningstider i sommer:
Tirsd. og torsd.
kl. 12.00- 14.30
Søndager f.o.m. 23. juni
t.o.m. ii. august
kI. 12.00- 15.00
Omvisning utenom Apningstider etter nnnere avtale pA
tlf. 64 99 01 90.

ENEBAKK
FOLKEBIBLIOTEK
tlf. 64 99 02 20
SommerApningstider:
1. mai til 1. september
Mandag: 15.00 - 20.00
Tirsdag, torsdag, fredag:
11.00- 15.00
Onsdag, lørdag: Stengt
BØker som lAnes nA kan
beholdes til 1. september!

GOD SOMMER

KOMPOSTEN

Markedsdager pa Vágsenteret

D

et er atter duket for
festdagerp
Vâgsenteret i Ytre.
Etter fjorârets vellykkede arrangement drar vi igang igjen med
markedsdager 14. og 15. juni.
enebakk handel-, hândverk- og
industriforening var ârets initiativtager, og de har i samarbeid
med en nedsatt markedskomité
fâtt arrangementet pa beina.
Det har vert ukentlige mØter i
komitéen og mang en sen
kveld har gâtt med for a bli ferdig i tide.
- Det er mye jobb, men du
verden sá mye moro ogsA, sier
Knut BjØrnstad. I Ar som i fjor
er han primus motor bak arrangementet. Omkring 60 utstillere
holder i disse dager pa med de
siste forberedelsene. I hr har de
fleste utstillerne Ønsket større
boder, og det blir det.
Underhoidningen er nØye
planlagt, det skal skje noe for
bade liten og stor. Det er innleid tivoli, det blir tryllekunster,
hoppeslott, sang, dans og selv-

sagt mye god musikk.
- Vi forsØker A benytte oss av
lokale krefter sA langt som
mulig, forteller BjØrnstad. Noe
mA man naturligvis Ut av bygda
for a fA tak i. Arets store trekkplaster blir kanskje vAr store
skøytekonge Hjallis. Han kommer lørdag og har nok en og
annen trønderhistorie pA lager.
Det blir selvfølgelig utlodning
som seg hør og bør, og hvis du
stir pA blir kanskje nettopp du
den heldige som vinner en tur
til KØbenhavn.
Hvis vrgudene stir oss bi
blir det dans ute pA tunet lØrdagskvelden. Ellers er Ytres
Bistro i umiddelbar merhet dersom regnet skulle bØtte ned.
Alle er hjertelig velkommen til
A delta - uansett vr.
Det blir sorn nevnt omkring
60 utstillere i tillegg til butikkene i senteret, og det burde vre
noe for enhver smak.
Brukskunst, fritidsutstyr, mat,
foreninger, blomster... vi nevner i fleng. Masse gode tilbud

og ting du ikke finner hver dag,
det kan vii hvert fall love.
GA heller ikke glipp av ausjonen lørdag formiddag. Kjenner
vi n'Ørnulf Eidsvold rett kan
du gjØre et kupp denne dagen,
og fA en saftig historie attpA. Er
du blant dem som gleder deg
stort over antikviteter og elsker
brukthandelen? Ja, da er gleden
pa vAr side! For fredag, samme
dag som Markedsdagene 1996
Apner, Apner ogsA Garnmel &
Ny Aargang brukt- og antikvitetsforretning pA VAgsenteret.
- Blir Arets arrangement like
godt som i fjor er vi garantert
suksess, mener Knut Bjørnstad.
Han satser imidlertid pA at det
skal bli enda bedre i Ar. Uansett
spar vi feststemning pA
Markedsdagene 1996 og ønsker
alle - bide liten og stor - hjertehg velkommen til A vre med
pA Vagsenteret.
Anne E. Lund
senterleder

TIL LEIE
Leilighet til leie

Frisk Luft Ønsker velkommen til
Lysern-festivalen I Enebakk 26. til 27. juli 1996
Program fredag 26. juli:
Fellesnummer, festivalsang
kI. 19.00
Dansen starter
kI. 19.15
Apning v/kultursjef Per Sandvik
ki. 20.00
Dans til musikk fra friluftscenen til U. 02.00
U. 20.10
Program Iørdag 27. juli:
ki. 12.00 - 15.00 Underholdning, dans, hilsningstale
v/ordfØrer Jorunn Buer
Id. 13.00 - 14.00 Grilling for pensjonister og funksjonshemmede
Fellesnummer, festivalsang, olsokdans
U. 19.00
til kI. 02.00
Veien blir merket!
Entré: Fredag kr. 100,-, lørdag kr. 100,- (Gj.gang kr. 150,-)

Storviltprøve 1996
Trening og evt. dokumentasjon av treningsskudd for
storviltjegere
Pámelding:
Ons. 26/6 U. 17.00 - 19.00
Ons. 27/7 Id. 17.00 - 19.00
Ons. 7/8 U. 17.00 - 19.00
Ons. 14/8 Id. 17.00 - 19.00
Ons. 21/8 Id. 17.00- 19.00
Ons. 28/8 U. 17.00 - 19.00
Ons. 4/9 U. 17.00-19.00
Ons. 11/9 U. 17.00- 19.00
Ons. 18/9 U. 17.00 - 19.00
Ons. 25/9 kI. 17.00 - 19.00
LØr. 28/9 U. 09.00 - 10.00
Enebakk skytterlag
Styret

IV

ENEBAKK
KOMMUNE

Lan og tilskudd 1996
Etablerings- og utbedringslAn
Enebakk komrnune yter lAn til
utbedring av bolig, til kjøp/
oppsetting av bolig samt til
refinansiering. LAnene er
avdragsfrie i fern Ar og nedbetales deretter over 15 Ar.
Effektiv rente f. t. 6,0%. LAn
til utbedring av boliger ytes til
eldre, ufØre eller andre med
spesielle sosiale behov.
Søknadsskjemaer og nrmere
opplysninger fir ved henvendelse til Enebakk kommune,
rAdmannskontoret, tlf. 64990107.
Søknadsfrist 25. juni 1996

i Ytre Enebakk, ca. 70 kv.m. i
kjeller, ledig fra 1. juli.
Soy., stue, kjøkken, bad, bod,
vindfang.
Egen inngang og park.plass.
TV. 64 92 55 00

Tenk trivsel
- tenk Enebakk!
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Lan og tilskudd 1996
Utbedringstilskudd
Det kan iimvilges utbedringstilskudd begrenset oppad til
kr. 20.000 i.f.m. utbedring av
eldre boliger. Ordningen omfatter husstander med eldre/
uføre samt famihier med liten
betalingsevne.Det kan ogsA
ytes tilskudd til etablering
samt tilrettelegging av bolig
for srlig vanskeligstilte husstander (husstander som er
under sosial rehabilitering
eller som bar spesielle boligbehov). Unge i etableringsfasen kommer ogsA inn under
ordningen.
Søknadsskjemaer og nrmere
opplysninger fAr ved henvendelse til Enebakk kommune,
rAdmannskontoret, tif. 64990107.
Søknadsfrist 25. juni 1996

Ny nringskoordinator i
Enebakk
Lena J. Mjerskaug (27) has
siden 1. mars vrt ansatt som
nringskoordinator i Enebakk.
Stillingen er direkte underlagt
Enebakk nringsrAd, et samarbeidsorgan meilom nringslivet og kornmunen. I innevrende Ar bestir nringsrAdet av
Tore Karlsen, som er leder,
Kristian BrØdhoit, Johan
Frednk Muller, Tore Stra,
Bjorn Andersen, Einar Hoistad,
Jorunn Buer samt Nils Schaug
med mØterett.
Mjerskaug er utdannet siviløkonom fra Norges HandelshØyskole i Bergen med spesialisering innen markedsføring og
organisaSjofl.
- Jeg has kontor pA Landbrukskontoret, men jeg Ønsker
vre en "synlig" naningskoordinator. Det medfører at jeg
er mye ute pA bedriftsbesøk hos
de etablerte nringsdrivende,
forteller hun til Komposten.
Hittil bar hun oppsøkt ca 100
av de som er registrert som
nringsdrivende, men det tar
nok en tid for hun fir besøkt
alle. Det er nemlig ye! 450 personer i Enebakk som er registrert i Foretksregisteret i
Brønnysund.
Hva gjør sA egentlig en
nringskoordinator?
- Det er sA mangt, forteller
Lena Mjerskaug. - Forst og
fremst kan jeg vre til hjelp for
etablerere som Ønsker A starte
for seg selv. Jeg sitter pA mye
informasjon orn offenthige tilskudds- og lAneordninger og
jeg yter hjelp til de som trenger
det med A utarbeide forretningsplaner og enkle markedsundersøkelser. I tillegg skal jeg,
som tittelen sier, vre koordinator i nringshivet. Jeg har
inntrykk av at de fleste forretningsdrivende i Enebakk arbeider for seg selv - i det stilie.
BAde for disse og for de som
Ønsker A etablere seg er det viktig A snakke sammen.
Samarbeid er noe som pA sikt
tjener alle parter, for eksempel
med felles rnarkedsforingskampanjer innenfor bransjene, kontorfellesskap osv.
Hun forteller at en av de viktigste sakene hun arbeider med

for tiden er hvordan Enebakk
vii se Ut i tiden fremover som
turistbygd.
- Det skjer veldig mye pA denne fronten, balnt annet arbeides
det med A utarbeide en reiselivsplan. I den forbindelsen blir
det arrangert et Apent mote 11.
juni. (Se annonse et annet sted i
avisen. Red.)
Enebakks nyc nringskoordinator synes at det er spesielt
viktig at de involverte partene
snakker sammen nAr mAlet er A
markedsfØre Enebakk utad,
med noen "lokomotiver" som
drar, f.eks. goilbanen, Enebakk
kirke og PrestegArden kunstsenter.
- Foruten det lokale arbeidet,
er der ogsô sainarbeid med
andre komrnwier?
-Ja, Enebakk samarbeider 41
med de andre kommunene i
Foilo, blant annet i Folle faglige nringsforum. Dette bestir
av de nringsansvarlige fra de
syv Follo-kommunene og has
som mAl A. fremme Folio-regionen. Det er derfor viktig at
Enebakk kan stA frem med "ett
ansikt", slik at et regionait samarbeid blir mulig, sier
Mjerskaug.
Stillingen som nringskoordinator har en ramme pA 50 prosent og Lena Mjerskaug bar
kontortid mandag, tirsdag og
fredag.
- Det er bare a ta kontakt, sier
hun. - Mobiltelefonen stir som
regeh pA, siik at jeg er tilgjengehg for spØrsmAl ogsA andre
dager.
For øvrig treffer du nnngskoordinatoren pA markedsdagene i Ytre Enebakk 14. og 15.
juni. Hun slAr gjerne av en prat
med deg.

Enebakk kommuneforening
avholder medlemsmote
tirsdag 11. juni kI. 19.00
I kantinen pa HerredshusetviI det bli avholdt mediemsmøte for Enebakk kommuneforening. Motet vii gjelde forsikringen hos Samvirke forsikring, Fra Samvirke vii Stale
Neriand orientere om de ulike tilbudene for Enebakk
kommuneforenings medlemmer. Aile medlemmer er velkommen til a slâ av en prat om forsikringer.
Hilsen styret

KOMPOSTEN
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Nytt fra Enebakk
husmorlag

nebakk husmorlag avholdt
EApent
mote pA Hauglia skoIc 22. april i Ar. Tema for kvelden var orientering om Norges
husmorforbund ved lederen i
Akershus krets av NH,
Elisabeth Rusdal. Hun ga de
fremmøtte nyttig informasjon
om NH og hvordan organisasjonen jobber.
Bleka Blomster demonstrerte
nydelige oppsatser som ble loddet Ut. Det takker vi for!
Enebakk husmorlag deltok i

Vikingfest og vikingtokt
i Ytre Enebakk barnehage

NHs vervekanpanje i mAnedskiftet april/mai. Vi stor pA
stand ved Tores Mat og ved
Bravo, og vi ønsker nye medlemmer velkommen. Vi deltok
ogsA pA senterdagene pA
Flateby 2. mai.
Til høsten vil vi avholde Apne
møter med lokale saker, f.eks.
"seksAringer inn i skolen" og
"husmorvikarordning".
Søndag 27. oktober vil
"Bamas dag" bil avholdt pA
Enebakk ungdomsskole.

Tur Enebakk rundt
sondag 18. august
Enebakk husmorlag inviterer alle som har lyst til A bli kjent med
bygda Enebakk pA tur. Vi stopper ved historiske steder pA
Flateby, Kirkebygda, Dalefjerdingen og Ytre Enebakk. Hovel
Heiaas er guide. Turen avsluttes med omvisning og middag pA
Holtop gArd i Ekebergdalen.
Turen starter U. 12.00 presis fra Finastasjonen pA Flateby.
Bussen vii pA forhAnd samle opp turdeltakere i Ytre Enebakk og
Kirkebygda. Finastasjonen i Yrte kl. 11.00, bUssholdeplassen ved
ungdomsskolen i Kirkebygda U. 11.30 og Finastasjonen Flateby
11.45. Avreisekl. 12.00.
PAmeldingen starter fra nA av og innen 10. august til Anne pA tif.
64 92 9138. Bindende pAmelding. Turen koster kr.150,- for mcdlemmer og kr. 170,- for andre. Barn 7-12 Ar halv pris.
Turen anbefales ikke for smA barn.
Benytt anledningen - bli kjent i bygda vAr!

III engasjerte
sambygdinger

Tenk trivsel

- tenk Enebakk!

Har du lyst til A vre med a
skape et idéverkstedldiskusjonsgruppe med familiepolitikk som tema?
Vi tar for oss flere saker i
bygda, saker som vi kan vre
med a pAvirke utfallet av. Vi
sjekker interessen nA, sA starter vi opp nAr kveidene blir
lengre.
Ring Janne Nordhagen pA tif.
64 92 54 38 eller Hilde
Halvorsen, tlf. 6492 50 54.
Ytre Enebakk husmorlag

4W
,

I forbindelse med at det utarbeides en "Reiselivsplan for
Enebakk" inviterer Enebakk
NaningsrAd alle reiselivsinteresserte til et Apent mote i
Kantinen, Herredshuset

D

en25. april jAr var barnehagen i Ytre
Enebakk full av store
og smA vikinger!
Etter a ha hatt vikinger som
emne gjennom hele bamehageAret var det nA pA tide A feste
litt. I full vikingmundur - striesekker til k1r og med selviagde skjold og sverd - la vikingene Ut pA tokt til England i
vikingskipet (sandkassa).
Kvinnene sto igjen og vinket
farvel.
Etter en reise over havet var
de framme i England, der de
gikk i land for A rove skatter.
Det sto noen smAslag og mange
ble mer eller mindre skadet
(ketchup'en var til god hjelp),
men alle overlevde. Dc fant
skatter rundt omkring i omrAdet
- smykker, søivtallerkener og
mynter. Alt ble levert til kon-

Etter en stabasiøs tur
over havet i storm kom
kongen og hans menn
endelig tilbake tilbake til
Norge!

gen da de kom tilbake til skipet,
byttet skulle deles nAr de kom
hjem.
Etter en strabasiØs tur over
havet i storm kom de endelig
tilbake til Norge. Det ble sendt
bud til gArden om at kongen
med sine menn var tilbake i
landet, og kvinnene gikk i gang
med A lage til et festmAltid.
Det ble dekket langbord i hallen og kongen delte Ut byttet fra
turen. SA ble maten bAret rundt.
Her var det stekt fisk og kjØtt -

STILLING LEDIG

Mot dine politikere

tirsdag 11. juni kL 18.30
Saksliste:
* Orientering om det arbeidet
som hittil er utfØrt.
* Hva bør "Reiselivsplan for
Enebakk" inneholde?
* Opprettelse av et reiselivslag i Enebakk?

Lørdag 8. juni pA Flatebysenteret, Kirkebygda og VAgsenteret.
Vi marketer Verdens Miljødag ved A samle inn penger til Care
pA vAre stands lørdag.
Vi tar gjeme ogsA en prat om aktuelle saker i Enebakk.

Enebakk Naringsrdd

Enebakk Senterparti

'8rbey

ENEBAKK

SP^REBANK
• DIN LOKALBANK

1912 ENEBAKK

NA HAR VI UTVIDET NINGSTIDENE!
AP
Mandag 10-15 Kirkebygda
Tirsdag 10-15 Flateby
Onsdag 12-18 Kirkebygda
Torsdag 12-18 Flateby
Fredag
10-15 Kirkebygda
Eksempler fra prislisten:
Kapitalkonto inntil
kr. 100.000:
3,0% rente
Brukskonto:
1,5% rente
Kapitalkonto over
Honnørkonto: 2,5% rente
kr. 100.000:
4,5% rente

stekt pA grill for anledningen hestepølse, spekemat og flatbrød. Det ble servert selvlaget
smør og ost og selvplukket tyttebr. Til drikke var det vann
og mjØd (ingefterøl).
Store og smA vikinger storkoste seg og maten gikk ned pA
høykant. Det var moro A spise
uten kniv og gaffel og tørke av
hendene pA klmme.
Til slutt kom skalden fram og
sa et kvad for kongen. Som
takk fikk skalden en arniring.
Det ble skAlt for kongen. som
hadde fort mennene trygt tilbake til landet. Hell og lykke ble
ønsket ham for alle dro tilbake
til sine hjem (sine garderobeplasser).
Etter tre timers vikingliv i barnahagen var alt tilbake i gammelt gjenge.

TrfnI
pro.t

ENEBAKK
KOMMUNE
KLUBBLEDER
Ved Flateby ungdomsklubb er
det ledig stilling som klubbleder med 16 t. i uka fra 1/8
1996. Det forutsettes at 60%
av totalt timetall brukes aktivt
i klubb (minst to kvelder i
uka).
Vi sØker en voksen person
med interesse for og'erfaring
med ungdomsarbeid. Det vii
bli lagt vekt pA fleksibilitet og
samarbeidsevner.
Kiubblederne har et tett samarbeid med kulturadministrasjonen. I tillegg har klubblederne i kommunens tre ungdomsklubber sitt eget samarbeidsforum.
Stillingen lønnes i st.kode
6237, It. 4.3, ltr, 5-15.
SØknad sendes Enebakk kommune, kulturadministrasjonen, 1912 Enebakk snarest.
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FAG
Din lokale rørlegger

pa Flatebysenteret
64 92 92 81

41111,

v/Ole Anton Gystad

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 64 92 63 03

TIf. 64 92 46 30
Mobil 030 04 997 - 03038 565

Marit Efin Sør!i

lidPer..Erjk Ostlie a.s

•

04

Personsøker 096 97823

Fotsoneterapf, aromaterapi, kines!olog4 oreakupunkiur,
kraniosakralterapi, kostholdsvei!edning, magne#eerap
DO=
Jnstitut? for He!hetsmedJsjn Medlem avNFS

Postboks 70, 1912 ENEBAKK

1912 Enebakk

Rorleggerfirma
nybygg og rehabilitering
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling

Vi holder til i Enebakk MølIe
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64
Mobil: 030 32665

Saig, service og montasje
Alt innen kjøl, frys og aircondition
Postboks 9- 1912 Enebakk
Mobil: 942 36
Persons. 96722 77
Prlv. 6492 6494

]fiIJj ¶JL JJ

3j 4j

ERIKSEN
10 00 EIENDOMSSERVICE
REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK

Maler & Tapetserer

Robert Wessel

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

-

Malerarbeid - renhold

TIC64 92 86 10

Megier'ñ I Enebakk
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe

Ludvigsen Kulde

Alt i innramming
as leverin g
Rk

Vakthold — alarmmoffak,
alarmsentra!

-

ERIK KJELGAARD

U

UTSIKTS
RAMMEvERK5TED
1911 Flateby

Tit
TIf. 64

Rugvn. 4 B

- Døgnservice -

TLF. 6492 79 00

ENEBAKK

din lokale bygg mester

Durud Gfird
1914 Ytre Enebakk

ENEBAKK VAKT

Naturterapeut

• I1914YTREENEBAKK.TLF:64g2e4o

64924891
Bygg or,r,ko,r,,nh,
ogi
lorgo
S Kobrol

nebQkk
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Radio, TV, video, antenner, parabol,
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VANN OG VARME

Saig, service og montering

BVGG-OGTØMMERMESTER

tagkunnakap gir tygghet

Ikke la regnskapsføringen din bit et sjansespili!

Butikk og verksted

Vâgliveien 25, Ytre Enebakk
hf. 6492 4354-649248 92
Mobil 030 36 127
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SERVICE

ENEBAKK ELEKIROSENTER ANS

ANDRESEN
& SONNER A/S
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Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulviegging

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS
,o,.,.,,,•._,000.
FJeJW,I54 55, 1914 ,.En.54kk. l. 54925570"9

Ta kontakt pA telefon 6492 56 07
Mobil: 92 02 35 00
Lindeli - 1914 Ytre Enebakk

ENEBAKK ELEKTROSENTER ANS
Butikk og verksted pA Flatebysenteret

64 92 92 81
saig, service og montering
Radio, TV, video, antenner, parabol,
PC, alarm, kjøl, frys, vask og oppvask

GRAFISKE TJENESTER
Grafisk formgivning
Fotosats
Produksjon av trykksaker
Produkt/RekJ.fotografering
Digital bildebehandling
(\ F.M. FOTO & GRAFISK
'' 1914 Y. Enebakk - Tlf. 6492 47 58

(Stt!fltJ14tfJ & &t.eun oij.
1912 ENEBAKK
•Autorisort oIeI<troentr,pronor
• Auto rise rt teIeinstaII9tu, ki T12
•Alt i elektriske installasjoner
•Brann- og tyveriolarm, kjotaanlegg
BE OM PAlS
VAR ER GUNSTIG
Telefox 64 9262 20
64926300

Olsok-konsert I Enebakk kirke

K

om til Enebakk kirke
Olsokaften og opplev fløytemusikk i den vakre middelalderkirken vAr. Da kommer Duo
Incognito pA besøk. Det er
blokkfløytistene Svein Egil
Skotte og Halfdan Bleken.
Begge har eksamen fra Norges
Musikkhøyskole og har videre
studier fra Nederland.
Skotte og Bleken begynte A
spille sammen i 1984 og har
siden gitt mange konserter bAde
i Norge og i utlandet. De har
ogsA laget programmer for
radio og fjemsyn. Skotte og
Bleken er begge dyktige kammermusikere, solsiter og pedagoger og er aktive bAde nasjonalt og intemasjonalt.
Olsokaften, mandag 29. juli
1996, skal de framfØre et spennende program som spenner
over et tidsroni pA mer enn 800
Ar. PA den mAten fAr vi kjennskap til blokkfløytens bruk
gjennom forskjellige tider, i
mange land og til vekslende
stilepoker. Og de har lovet A
kommentere musikken underveis.

De har ikke bare med seg hver
sin fløyte, men begge har med
seg mange fløyter; fra de mmste til de største - forskjellige
fløyter som ble brukt til ulike
tider.
Duoen spiller musikk fra vAr
egen tid og de beveger seg bakover i tiden til barikkmusikk og
helt tilbake til middelalderens
musikk, dvs. musikk som ble
spilt pA den tiden da Enebakk
kirke ble bygget.

Konsert med Enebakk kammerkor
edag 7. juni har Enebakk
kammerkor konsert i Man
meninghetssenter. Programmet
er variert - alt fra folkeviser til
gregoriansk kirkemusikk. SA
vidt vi vet er det den fØrste
konserten i menighetssenteret.
Det er et godt lokale A synge i,
det vet vi for vi hadde Øvelsene
der en periode.
Programmet spenner over et
tidsrom pA nrmere 1000 Ar.

Olsok-konsert I Enebakk kirke
mandag 29. april kI. 19.30
med

Konserten staarter kI. 19.00 Det
blir ogsA saig av kaker og kaffe.
Koret bestAr i dag av 17 sangere. Dirigent i vArsemesteret
har vrt øystein Fevang. Han
vii ogsA vre solist under konserten.
Kammerkoret ble stiftet i
1993 og har rukket A ha konserter bAde innen- og utenbygds
og har sAgar deltatt pA en NRKgudstjeneste. Vi ser srlig til-

bake pA julekonserten lille juleaften med stor giede. Enebakk
kammerkor har som fonnAl A
samle sanginteresserte i
Enebakk og omegn. Vi satser
pA et variert sangrepertoar.
Vi Ønsker nA A bli et noe stØrre kor og har derfor plass til flere pA alle stemmer fra hØsten.

Anders Heimdal

Komposten ønsker afle
lesere og annonsører en
SOLRIK SOMMER!

Duo Incognito
Halfdan Bleken og Sveiñ Egil Skotte
lnngangsbillett kr. 40,Barn gratis

ENEBAKK
Vanskelige forhold pit jordet?
Prisgunstig grøfting og drensrør

Konserten støttes av Rikskonsertene

Ring 64 92 61 35 - A. Teig

KOMPOSTEN

TIL LEIE
Saigs- og industrilokale
til leie i Ytre Enebakk industriornrãde, Gaupeveien 25.
Utleieareal 280 kvm. HybelJ
kontordel kan evt. deles. Stor
uteplass. Ledig fra 1. juli
1996.
For opplysninger:
tlf. 64 92 57 58 (Løken)

BARNEHAGER
Ledige barnehageplasser
for barn i alderen 3-7 ir (barn
født i 1993 og tidligere) i
Lotteberg barnehage, Kirkebygda.
* Vi har âpent fra 07.00-17.00
fern dager pr. uke.
* Vi har ápent i jula, pãska og
store deler av sommeren.
* Vi kan tilby fast barnehageplass til du sier opp plassen
og evt. tar permisjon fra
plassen.
* Vi har bade halve og hele
plasser.
SØknadsskjema fAes ved henvendelse til:
Lotteberg barnehage,
Lotterudvn. 25,
1912 Enebakk,
tlf. 64 92 62 62 v/styrer
Oddbjørg Skuland.

STILLING LEDIG
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ENEBAKK KOMMUNE
Pleie- og omsorgsavd.

*

Med forbehold orn formannsskapets godkjenning er 1/2 stilling
ledig som assistent ved enebakk Folkebibiotek fra 1. august.

13% helgevaktstilling som miljøassistent. Arbeid hver
3. helg. Ledig for tiltredelse 17. juni 1996.

Den som ansettes skal delta i bibliotekets publikumsarbeid og
rutiner for øvrig, og inngär i bibliotekets vaktplan.
Egenskaper som vil bli tillagt vekt er utadvendthet, serviceinnstilling og bokkunnskap.

MiljØassistent lØnnet i lØnnsrarnme 1. 1, lønnstriirn 1-13. Vi søker
etter personer med relevant praksis og erfaring med tanke pa
omsorg for mennesker med psykisk utviklingshernrning.
Nrmere informasjon om stillingene, kontakt boligleder Unni
BØhler, tif. 64925631.

Støttekontakter
En støttekontakts arbeid bestãr av a motvirke isolasjon og fremme trivsel for personer med en vanskelig livssituasjon.
Støttekontakten kan vre med a fremme sosial kontakt med
andre pa ulike arenaer.
Vi søker ansvarsbevisst og positiv ungdom - gutter og jenter over
16 hr. Vi søker ogsA voksne personer. Lønnstrinn 1-13.
ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med Unni BØhler,
tif. 64 92 44 60 eller 64925631.

Hjertellg takk
for varm omtanke og deltakelse ved min kjere mann
Kristian Peckel Warns bortgang.

Mor Ase feier 80 âr 23. juni
Verdens beste mor, mormor,
oldernor og svigermor fyller
80 ãr. Dagen feires 22/6 hos
Tone og Morten pa Kjensli,
Nosavikveien 288, Ytre
Enebakk.

STILLING LEDIG

ENEBAKK KOMMUNE
Pleie- og omsorgsavd.

Pleie- og omsorgsavdelingen i Enebakk kommune har ledig
engasjement som miljøarbeider/miljøassistent.
Arbeidet gAr Ut pA a gi assistanse til en voksen person som er
psykisk utviklingshernmet. Personen trenger bistand for a mestre
dagliglivets gjØremâl. Personen bor i egen bolig. Vi arbeider i
trAd med normaliseringsprinsippet. Arbeidstiden er hovedsakelig
ettermiddag/kveld.
Stillingen lønnes i lønnstrinn 1-13. Stillingen kan deles.
Søknadsfrist snarest.
For ntrmere opplysninger kontakt Unni BøhIer,
tlf. 64 92 64 07 eller 64 9244 60.

V

Bibliotekassistent

75% stilling i turnus som miljøassistent. Arbeid hver 3. helg.
Ledig for tiltredelse 1. juni 1996.

GRATULERER

IV

ENEBAKK KOMMUNE
Kulturetaten

IV

Miljøassistenter ved Gaupeveien bokollektiv

TAKK

Helene P. Warn nVfamilie

STILLING LEDIG

ENEBAKK KOMMUNE
Pleie- og omsorgsavd.

ENEBAKK SYKE- 00 ALDERSHJEM søker

Off. godkjent hjelpepleier
Nattevakt 59% stilling, sykevikariat fra d.d. Mulighet for fast
ansettelse.
Hjelpepleiere er lønnet etter st.kode 7076 ltr. 7-17.
Kontakt gjerne Sidsel R. Christiansen eller Grethe Venner for
nrinere opplysninger pa tlf. 64 92 44 60. SØknad sendes innen
17/6 til:
Pleie- og omsorgsavdelingen, 1914 Ytre Enebakk

Stillingen lØnnes som kontorassistent, 1.r. 1, ltr. 1-13. For stillingen gjelder vanlige kornmunale ansettelsesvilk.r, herunder pensjonsordning i KLP.
Nrmere inforrnasjon orn stillingen fa.r du ved henvendelse til
biblioteksjef Svein Hofplass, tif. 64 99 02 01.
SØknad med kopier av vitnemâl og attester sendes innen 21. juni
1996 til:
Enebakk kommune, Kulturetaten, 1912 Enebakk

IV

ENEBAKKKOMMUNE
Avdeling for naturforvaltning

KIOSKDRIFT
For badesesongen 1996 søkes det en person som kan ta ansvar
for kioskdriften pa Bermerud badeplass. Skriftlig henvendelse
umiddelbart til
Enebakk kommune, avd. for naturforvaitning,
boks 34, 1912 Enebakk.
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