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Framtiden for Kirkebygden skole skal avgjøres for sommerferien. Silk ser det i hvert fail Ut i skrivende
stund, og valget far stor betydning for bygda I flere tiâr framover.
Det foreiigger tre aiternativer - seivsagt tii tre forskjeliige priser. Mest far man igjen for det dyreste alternativet - det er de fleste enige om. Skoiesjef Roar Paulsrud (pa bildet foran Gamle Herredshus) er ikke i
tvii - han foretrekker det dyreste alternativet Ut fra et skoiefaglig synspunkt. Han vi gjerne ha en totallosning siik at Kirkebygden skole etter utbyggingen kommer pa høyde med skoiene I Ytre Enebakk og pa
Fiateby. Kuituren skai ogsâ tiigodeses I forbindeise med utbyggingen - og det biir spennede a se hva
politikerne veiger.
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Ungdomskoleelever har gledet barnehagebarn med
eventyrforestillinger.
Selvgjort er
velgjort, er
mottoet.
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brev fra Oslo og Akershus postregion fremskyndes nedleggelse av Enebakk postkontor. Datoen for nedleggelse
var fØrst satt til 1. februar 1998, men er nâ forandret til 1.
juli 1997. Jeg vii sitere deter av brevet: "Arsaken til dette er
bLa. en ytterligere nedgang i den skrankebaserte trafikken i
forhold til tidligere antatt. Dette har medført at vi mA intensivere kostnadsreduserende tiltak pA et tidligere tidspunkt enn
beregnet."
Hvordan tenkte Postens ansvarlige da de første satte en dato
for nedteggelse? Trodde de virkelig at den skrankebaserte trafikken da vile Øke? Var de ikke oppmerksomme pA at publikum ved et endelig nedleggeisesvedtak vile se seg om etter
andre atternativer?
Jeg har i forbindelse med framskyndingen av nedleggetsesdato vrt i kontakt med Postens ledelse og jeg er butt forsikret
om at ingen av de fast tilsatte i skranken skal bli oppsagt. men
omptassert. NAr det gjelder omdelingsenheten som er ptantagt
til Kirkebygda er det foreløpig ikke tatt avgjØrelse om dette,
men det er sannsynlig at denne plasseres i Postens lokaler i
løpet av august 97. Mitt hAp er at helier ingen av budene blir
oppsagt pA grunn av omleggingen. Det er uvisst om postboksene kan beholdes. Dette hAper jeg vi kan fA et svar pA i løpet
av mai/juni. Det eneste signalet jeg har fArt er at postnummeret 1912 Enebakk antakelig vii bli opprettholdt.
SA til noe positivt. Follo Energiverk A/S fikk i 1996 et overskudd pA ca 19,8 millioner. Av dette har styret vedtatt at 11
mill. skal utdeies fit kommunene i form av utbytte. Dette fitsvarer ca 2,9 miii. til Enebakk. Ca 8,8 milL skal settes pa disposisjonsfond slik at det kan benyttes som fremtidig prisdempende virkemiddel pA kraftprisen. Et slikt tittak er i trAd med
flertallets syn i kommunestyret.
Endelig er teleslyngen i komniunestyresalen i drift. NA er
det kun dn bryter som skal benyttes, og pA den stir det "høyttaler". Denne finnes bak scenen, ved dørkarmen til venstre.
Jeg hAper at mange fir nytte av dette hjelpemiddelet og at de
som skal holde foredrag ed. benytter hØyttalerne og ikke sier:
"Jeg snakker sA hØyt likevel." For de som mAtte trenge det er
det ogsA en brbar mikrofon som eventuelt kan benyttes i
salen.
Heisen i Herredshuset er ogsA i drift. Endelig kan vi ha
akseptabet tilgjengelighet for brukerne, men ennA gjenstAr noe
arbeid med toalettforholdene for bevegelseshemmede. I tillegg
til dette vii det i begynneisen av juni bli satt i gang arbeider
for A bedre titgjengeligheten i inngangspartiet i Henedshuset.
OgsA Enebakk kommune har nA kommet pA internett. Her
vil det bli lagt frain kommunat informasjon. Du kan finne
internettadressen og mer informasjon om dette et annet sted i
avisen.
Ha en fin 17. mai-feiring!

WERMagomm

Nr. 5- Mal 1997

Men ighetsrádsvalg 1997
Tit høsten skal det veiges nye menighetsrAd for en valgperiode pA
fire Ar. Enebakk prestegjeld bestAr av to sokn, Enebakk og Man,
og hvert sokn har sitt menighetsrAd. Vatget hoides søndagene 12.
og 19. oktober 1997. Detaijerte opptysninger om vaiglokale
kunngjøres senere. Det vii ogsA bli gitt mulighet for A avgi forhAndsstemme.
Det vetges Atte medtemmer og fern varamediemmer Lit hvert
menighetsrAd. Stemmebereulget er hvert medlem av Den norske
kirke som bor i soknet og som innen utgangen av 1997 vii ha fyit
18 Ar og ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Det
legges i Ar for første gang fram et kirkelig manntall til menighetsrAdsvatget. Personer som ikke stAr i kirkens medlemsregister,
men som mener seg stemmeberettiget ved menighetsrAdsvalget,
mA metde seg Lit menighetsrAdets leder innen 1. september 1997.
Det kirketige manntaii vii bli iagt Ut Lii gjennomsyn etter nrmere kunngjøring.
MenighetsrAdsvaiget foregAr som flertallsvalg dersom memghetsrAdet ikke innen 1. september 1997 ki. 2000 har fAtt skriftlig krav
fra minst 10 stemmeberettigede om at valget skal foregA som forhoidstallsvatg.
Forsiag fit vatgliste skal vre underskrevet av 10 stenimeberettigede. Forslagsstillerens navn skal føres opp som overskrift pA listen. Forslag fit vatglister m A vre kommet inn til menighetsrAdet
innen 12. september 1997. Nrmere opplysninger om oppsetting
av kandidatlister kan fAs ved henvendetse fit menighetsrAdet.
Enebakk menighetsrdd

Mari nwnighetsrdd

Busstur til Skjeberg
Diakomutvalget arrangerer busstur di Skjeberg den 30. juni
1997. Nrrnere program i jumutgaven av Komposten.
Ragnhild Kigen

17. mat
U. 1030 Mari kirke
Familiegudstjeneste
v/øvstegArd
ki. 1200 Enebakk kirke
Familiegudstjeneste v/helgheim. Skotekorpset deltar
18. mat
(Pinsedag)
U. 1100 Enebakk kirke
Gudstjeneste v/øvstegArd
U. 1100 Mari kirke
Gudstjeneste v/Fjetd
19. mal
(2. pinsedag)
U. 1100 Stranden bedehus
Gudstjeneste v/øvstegArd
Nattverd
25. mat
(1. son. e. pinse)
U. 1100 Enebakk kirke
Konflrmasjonsgudstjeneste
v/Helgheim

STILLING LEDIG

Mari menighets
barnehage
•-L

U. 1100 Mari kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/øvstegArd

J__

Vikar for styrer 1 100% stilling
Marl menighets barnehage i Ytre Enebakk sØker vikar for styrer
i 100% stilling fra 1.8.97 Lii 31.7.98 med mulighet for fast
ansetteise.
Barnehagen har to grupper i aideren tre fit seks Ar. Apningstiden
er fra 0830 til 1500 med fri i skolens ferier. Lønn etter offentlig
regulativ. Pensjonsordning.
Barnehagen eies og drives av Mari menighet. Den ansatte mA
arbeide i saxnsvar med barnehagens vedtekter og instrukser.
Vedtektene innehotder vid praktisering av barnehagetovens
kristne formAisbestemmeise. Heise- og politiattest mA fremlegges ved ansettetse.
Søknadsfrist er 26. mat 1997. Nrmere opptysmnger fAs hos
styrer Jorunn ødegArden, ttf. 64 92 42 72.
Søknad sendes:
Kirkelig fellesrâd i Enebakk
v/kirkevergen
1912 Enebakk

(2. son. e. pinse)
Id. 1100 Enebakk kirke
Gudstjeneste v/Helgheim
Nattverd
U. ilOO Mari kirke
Gudstjeneste v/øvstegArd
Nattverd
8. juni
(3. son. e. pinse)
U. 1100 Enebakk kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/øvstegArd
U. IlOO Mari kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Helgheim
15. juni
(4. son. e. pinse)
ki.1100 Mari kirke
Gudstjeneste v/Helgheim

Menighetssamling
pA Marl menighetssenter
fredag 30. mai U. 1930.
Tema:
Kunsten og den kristne,.
kirke.
Temaet bun presentert ved
hjelp av visesang, cello, bitder, dikt, foredrag m.m.
RØmmegrØt og spekemat.
Velkommen

U. 1300 Rausjø
Frituftsgudstjeneste
v/øvstegArd
TU. nummer til kirken:
Menighetskontoret:
64927141
Enebakk prestekontor,
sokneprest Hetgheim:
64926150
Marl prestkontor,
kailskapellan øvstegArd:
64924901

KOMPOSTEN

Hvordan
onsker dagens
pensjonister a bo?
Vi seiger ikke aksjene i,
Folio Energi NS

E

mar Hoistad (KrF) pastar i
Jforrige nummer av
Komposten at den politiske
ledelsen i Enebakk kommune
har sØrget for at kommunen nA
er uten styring (dvs. SP, SV og
Ap). Grunnen til hans uttalelser
er mildest talt ukiar. Økonomiplanen ble vedtatt med 30 mot
3 stemmer - dvs. at ogsA de
borgerlige partiene gikk inn for
denne i kommunestyret.
Kan grunnen vre at Hoistad
er fomrmet fordi han ikke
fikk flertall for A selge kommunens andeler i energiverket? De
samme tre partiene (Ap, SV og
SP) gikk nemlig imot saig.
Grunnen til at Enebakk Ap
ikke Ønsker a seige e-verksaksjene er sire enkel. Vi anser
disse aksjene som innbyggernes eiendom. Verdiene er
møysommeiig oppbygd gjennom âr - og gjennom innbyggernes betaling av strømregninga. Ved eventuelt saig vii
kómmunen riktignok fâ et
engangsbeløp som kan benyttes
til a investere i et eller annet,
men hva med fremtidige generasjoner? Hva vii de sitte igjen
med om vi skal seige unna alle
kommunens eiendeler? For det

er ikke bare e-verksaksjene
som med jevne meliomrom blir
foreslâtt soigt av de borgerlige
partiene. Ogsa kommuneskogen er stadig utsatt.
En annen viktig arsak til at
Ap Ønsker A beholde e-verksaksjene i kommunalt eie er at vi
har mulighet til A pAvirke hviiket nivA strømpnsene skal iigge
pa. Og vi har Mart a holde prisene pa et lavt nivA sett i forhold til andre e-verk, selv om
det ble en Økning i fjor. Jeg har
ingen tro pa at et digert everkskonsern vii sette irmbyggemes interesser i hØysetet ved
fastsetting av prisnivA, slik
Folio Energiverks styre i dag
gjør.
Seiger vi unna vArt arvesøiv,
om det er kommuneskogen
eller e-verksaksjene, har vi ingen mullighet til A pAvirke verken prisnivA eller til a ha en
reserve i bakhAnd for fremtidige generasjoner. En sIik-utvik
ling tror jeg ikke folk - S
ønsker seg.
Anne-Grete Lossius
leder av Enebakk Ap

Foikets framskutte tjener

I

sin markeringsiver for a
kornme pA Stortinget er
Einar Floistad for tiden A finne
pA alle de barrikader han kan
oppdrive, med sverdet hØyt
hevet. PA KrFs landsmØte i
Bodo yule han ha partiet med
pA A prioritere regjeringssamarbeid med HØyre (og denied
gjØre seg avhengig av Carl I.
Hagens upAlitelige flokk( framfor Senterpartiet og sentrum i
norsk politikk.
Hjemkommet fra BodØ er det
Arbeiderpartiets og Senterpartiets Økonomiske styring av
Enebakk som fAr unngjelde.
Etter A ha malt fanden pA veggen for Arene 1999 og 2000
fremstilles kommunestyreflertaliets behandling av et forsiag
fra seivsamme Hoistad som et
bevis pa manglende Økonomisk
styring av bygda! Hoistad nevner ikke at det i hans forslag iA
saig av kommunale eiendommer og eierandeler i f.eks. everket. Partier som fØier et visst
ansvar for innbyggernes verdier
opparbeidet i e-verket - og for

dets ansatte - kan ikke uten
videre støtte slike forsiag. SA
desperat er tross alt ikke situasjonen i Enebakk!
Tittelen pA dette inniegget
har jeg hentet fra Romerike
Blad 20/1 1994, etter at Hoistad
hadde erkirt at han hevet seg
over den gemene partipoiitikk.
Romerike Blads kommentar til
Hoistad pA lederplass sa bla.:
"Hvis det skal vre diskvalifiserende for de fremste representanter for vAre kommuner at
de ma forholde seg til og er
ansvarlige i forhold til et partiprogram, has man forstAtt lite
av demokratiets mest grunnieggende idéer."
Jeg venter med spenning pA
1-loistads neste utspill i Stortingsvalgkampen. Her er det
tydeligvis en langspurt ute og
gAr. For A si som de gjØr "over
there": Go, Hoistad, go!
Med forvaltningshilsen
Kjell Dehli
varaordfØrer (SP)

E

Tii minne
om Evald
Mjonii

D

et var med vemod og
sorg vi mottok budskapet om Evald Mjønlis
bortgang. Han døde pa
SIA 30. mars i Ar, 76 Ar
gammel.
Evald var en pliktoppfyllende mann som skjøttet sin jobb ved A/S
Meieriforsyningen i Oslo
gjennom hele 45 Ar. Han
var ogsA sersjant i HV, der
han var aktiv i mange Ar.
For dette arbeidet mottok
han flere diplomer.
Evald vii bli husket som
iidsjelen i Enebakk
Idrettsforemng gjennom
flere tiAr. Han pAtok seg
very der det trengtes - som
sekretr, kasserer og ogsA
formann i heie m Ar, fra
1962 017 1. Evald var all_• il •
go
spiller og dommer pA fotbailbanen. Dc senere Arene
var han en aktiv tilskuer,
sa ElF sto hans hjerte nr
til det sisté.
Mange har gode minner
fra dengang Evald var trener og ieder for smAguttelag. østlandets Blad skrev
i 1950-Arene om smAguttelagene til ElF, og de
bemerket hvor sympatiske
lagene var. Det var verken
banning eller protester,
noe som var helt i Evalds
And.
Det var ikke bare sommersport som betydde noe
for Evald. Mangfoldige
løypemeter har han ryddet
for glade skiløpere gjennom Arene. Han gikk alltid
fØrst med kvistøksa.
I sin pensjonisttilvrelse var han ogsA aktiv. Han
var medlem i Enebakk
Pensjonistforening og har
vrt kasserer de siste 10
Arene. Hans kassererverv
var ikke slutt da han dØde,
og dette viser hvilket
engasjement han hadde for
organisasjonslivet i
Enebakk.
Du vii bli savnet, Evald,
og jeg vii lyse fred over
ditt minne.
Eilert Buer

idrerAdet i Nittedal hadde invitert eldrerAdene pa
nedre Romerike til temadag den 28. april for A diskutere hvordan dagens pensjonister ønsker A bo.
Enebakk var representert ved SolbjØrg KjeigArd, Oiav
Olafsson, Gunnar Toimes og Halyard Waade.
Forst ble vi grundig orientert om pensjonistenes forhold i
Nittedal, der man er kommet svrt langt med bl.a. et nytt stort
bo- og servicesenter (eidresenter) som inneholder aktivitetsdel,
kafeteria, frisØr, fotpieie, base for hjemmetjenesten, sykehjem
og trygdeleiligheter. (Trygdeleilighetene fungerer ogsA som
omsorgsieiligheter.)
Deretter slapp hver enkelt til med orientering fra de andre
kommunene, og til slutt fikk vi en fin debatt om hvordan pleie,
omsorg og boforhold for de eldre bør lØses.
Noen momenter som kom fram gjennom debatt og orienteringer:
- Statens prognoser sier at eldre vii fA bedre Økonomi i
Arene som kommer.
- Det er flere meninger om hva en omsorgsbolir er, men
staten definerer det som bolig for en person med behov
for 24 timers omsorg i døgnet.
- Det er flere som mener at svrt mange sykehjemsplasser
kan erstattes av omsorgsboliger.
- Husbanken gir lAnetilskudd for boliger med livsløpsstandard.
- Det er viktig for sykehjem a satse pa rehabilitering, slik
at flest mulig eldre som legges inn kan bli fiske nok til
A flytte hjem igjen.
- Det er viktig A satse pA aviasting. Det vii ogsA fore til at
eldre kan bli boende hjemme lengre.
- Dagavdeling kan bidra ii at eldre kan bo hjemme lengre.
Noen mente at omsorgsboliger ikke bør ligge sammen med
eller kombineres med sykehjem, mens andre mente at det
if.
e
- Alders demente er en stadig voksende gruppe.
Vedbyggingavboliger for eldre bør det leggesvektpA
føielsen av A ha siu eget selvstendige hjem.
trygghet.
bakkekontakt (alt. heis eller gode trapper med gode
gelendere.
ingen terskler.
alle stikkontakter minst 50 cm over gulvet.
sentral beliggenhet i forhold til kommunikasjoner.
Temadagen var svant nyttig for representantene fra Enebakk.
EldrerAdet vii forsøke A passe pA at de gode synspunktene og
idéene biir tatt hensyn til nAr planleggingen av de eldres bo-,
pleie--og omsorgskAr i Enebakk skal gjennomfØres.
Iii slutt; mange av kommunene var kommet ienger i pianiegging og utbygging av sin eldreomsorg enn Enebakk. Det ble
oppiyst at Fet kommune utarbeider egen eldrepian. Det kunne
kanskje vre en tanke for Enebakk ogsA!
Halyard Waade
leder av eldrerddet

ENGASJERT: Tre av Enebakks deltagere pa temadagen i
Nittedal. Fra venstre ser vi Gunnar Tolnvs, SolbjØrg Kjelgdrd
og Olav Olafsson.
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Markedsdager pa Vãgsenteret

Forfatterbesok pa skolen
I begynnelsen av april
fikk Kirkebygden skole
besøk av en ekte fort alter, Philip Newth. Han
fortalte og leste fra
bøkene sine.
o uker for besØket begynte

Tde A forberede seg pA besøket. De lAnte enkeltbøker og
or tredje Ar pA rad blir det Ønsket velkommen til to hyggelige

og innholdsrike dager pA VAgsenteret. De gãr av stabelen 13.
F
og 14. juni.
OgsA i Ar er det utstillere for enhver smak: Brukskunst, hudprodukter, fritidsutstyr, mat, lag og foremnger og lokalt nringsliv.
De lokale butikkene trekker ogsA Ut iftiluft - enten foran butikkene sine eller de setter opp boder.
Maggis tivoli skal stA pA sin faste plass ved Mølla og Enebakks
lokale krefter trAr til med variende underholdmng.
Dansen lørdag kveld er avhengig av vrgudene for A holdes
utendørs, men hvis det blir grAvr trekker man inn pA Ytres Bistro
til en hyggelig avslutning.
Nytt av Aret blir kAring av dagenes flotteste hatt. Still opp med
ditt mest fantasifulle og kreative hodeplagg, sA kan kanskje gevinsten bli din.

klassesett pA flere bibliotek og
begynte A lese i kiassene.
Elevene ble etter hvert veldig
opptatt av det de leste, og da
forfatteren endelig kom ble
besØket bedre mottatt enn hva

lreme hadde trodd pA forhAnd.
Philip Newth er født og oppvokst i England, men han bor i
Norge. Han har gitt Ut 28 bøker
og har skrevet om sin egen
barndom, dyr og roboter. De
fleste bØkene er skrevet for
barn, for eksempel Røtter i
Kastanjegata, Roboten er løs og
For et svin.
Opplegget anbefales pA det
vanneste av bAde 1rere og elever. En av elevene fir her
ordet:
"Han fortalte fra flere av
bØkene han har skrevet. Han
fortalte om en gang de spiste
stikkelsbr som var vannet

med tiss. Jeg driver og leser
den boka nA, og den er kjempemorsom! Han fortalte ogsA om
den boka vi har lest pA skolen
som heter UFO.
Det virker som han er en
kjempegod forfatter som skriver kule og ihvertfall ikke kjedelige bØker. Han pleier A skriye om litt unaturlige ting og det
er kjempegøy A lese om.
Det var kjempegøy med litteraturuke, og jeg hAper vi skal
ha det til neste fir ogsA og at det
blir like goy da."

Landbruksplast -fra problem til ressurs

Lotterudveien 9, 1912 Enebakk
Lørdag 17. mai kI. 1700 17. maifest for hele familien.
Onsdag 21. mai U. 1930 Nattverdsmøte v/LeifFjeld.
Onsdag 28. mai U. 1930 Husmøte i Rugveien 24.
Taler: Magne østertun.
Tirsdag 3. juni kI. 1930 Misjonsringen.
Onsdag 11. juni ki, 1930 HusmØte hos Anfinsen.
Taler: Olav Straume.
KretsmØte i Askimhallen
Lørdag 14.juni
I,
Søndag 15.juni
Lørdag 21. juni U. 1800 Fellesavslutning mlgriffing.
Sted: Se plakater.
of

Landbruket i Norge bruker árlig ca. 4000 tonn
plast. Den brukes til
blant annet rundballepressing av gress og
halm, gjødsel- og kraftforemballasje og i brog grønnsakproduksj on.
dag gjenvinnes halvparten av
landbruksplasten, men mAlet
er A Øke gjenvinningen.
Nringen selv blir derfor oppfordrt til selv A ta et tak for
miljøet.
Deponering av store plastmengder som avfall er dArlig
miljøhusholdning. Det er dessuten forbudt A brenne slikt
avfall.

I

Mye kan gjenvinnes
Den plasten som brukes i landbruket er laget av et matenale
som enten kan brukes til gjenvinning og benyttes til produksjon av avfallssekker og dekkfolie eller den kan brukes til
energiutnyttelse.
Noe av det den plasten som

kan gjenvinnes er 50 kilos
emballasjesekker, blank folie
og rundballeposer.
Skader ozonlaget
Plaststoffer er produsert med
lommer som inneholder gass
som bestAr av klor, fluor og
karbon. Over halvparten av
dagens forbruk av ozonØdeleggende stoffer kommer fra dette
plastforbruket.
Det er nylig inngAtt internasjonale avtaler som forplikter
industrilandene til A redusere
bruken av stoffer som terer pA
ozonlaget.
Hva er plast?
Plast er egentlig alle stoffer
med plastiske egenskaper - slik
at det lett lar seg strekke og forandres i form.
Det fins naturlige plastiske
stoffer i naturen, f. eks. voks,
cellulose og harpiks eller gummi. Slike stoffer har vert brukt
fra svrt gammel tid.
Den første fulistendig kunstige plasten ble laget i 1909.
De plaststoffer som blir mest
brukt i dag ble utviklet under
den annen verdenskrig.

Innsamling av plast
I flare fylker er landbruket nA i
gang med A organisere innsamling av brukt plast.
PA side 9 i denne avisen
annonserer naturforvaltrnngsavd. i Enebakk kommune tid og
sted for innsamlingen her i
kommunen.
Det er den enkelte gArdbruker
selv som mA ta ansvaret for at
landbruksplasten ikke blir et
avfallsproblem, men en ressurs
som tas vare pA og utnyttes.
Plasten som leveres til gjenvinning mA vre ren for jord,
stein, streng, tail etc Det er
meget viktig at plasten rengjØres og sorteres riktig. Hvis ikke,
vii returordningen bli vesentlig
dyrere.
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Kontrollutvalget — en nyskapning i
kommunal virksomhet
Kontrollutvalget i kommunene ble hjemlet i
kommuneloven i januar
1993, og er sáledes
ganske sá fly i kommunal sammenheng.
Utvalget utvikles stadig
for a finne sin plass I
forvaitningen.
•Av Randi Bodin

eder av Kontrollutvalget
i Enebakk er Øivind
Gundersen, som bor p
Fiateby. Han vii gjerne gjØre
utvaigets gjøremãl bedre kjent
for kommunens innbyggere.
Bakgmnnen for at kontroilutvalgene sá dagens lys var at
noen kommuner pa 80-tallet ble
rammet av korrupsjonsskandaler. Enebakk var ikke biant disSe.
- Kontrollutvalget er et upolitisk utvalg, som er politisk oppnevnt, forteller Gundersen. Han

J4

understreker at utvalget sammen med de ansatte skal styrke
den ailmene tillit til kommunen.
- Befolluüngen bør bruke oss
i saker der de føier urettmessighet, sier han, og nevner eksempier som budsjettoppfølging,
organisringsspørsmâ1, HMSspørsmâl (helse, miljØ og sikkerhet) og lignende.
Det heter at vi skal bidra til a
Øke kvaiitet, effektivitet og sikkerhet i interne kontrolirutiner,
medvirke til A Øke utnyttelsen
av kommunale ressurser og A
forebygge arbeidsrutiner og
arbeidsforhold slik at ansatte og
kommunen ikke kommer opp i
uheldige situasjoner.
Kontrollutvalget er oppnevnt
av kommunestyret og rapporterer dit. De har jevnlig kontakt
med bAde rAdmann, ordfØrer og
de forskjeiiige avdeiingsledere.
- Saksbehandiingen vAr skal
vre upolitisk og vi skal fungere som en upartisk overvAker i
kommunen, fortelier øivind
Gundersen. Kontrollutvalget
kan stilie spØrsmAl som: Blir

ressursene utnyttet fuilt Ut? Er
servicen god nok i kommunen?
Kontrollutvalget har aitsA et
omfattende ansvar i den kompliserte kommunale forvaitningen. Et godt samarbeid med politikere, administrasjon og revisjonen i kommunen er av avgjørende betydning for et godt
resultat.
Selv om utvalgets møter hoides for Iukkede dØrer, er dokumenter som ikke er unntatt fra
offentiigheten tilgjengelige for
aiimennheten.
Øivind Gunderstreker at det
er swert viktig at folk har tillit
til kommunen og at de fAr
mulighet til A sette seg inn i hva
som foregAr. Da kan de selv ta
standpunkt til om alt er i orden.
En kommune forvaiter store
økonomiske ressurser pA vegne
av innbyggeme i kommunen.
Det er derfor viktig med et nøytrait utvalg med et sterkt skille
meliom politikk og kontroilfunksjon.
Medlemmene av kontroliutvaiget i Enebakk er, foruten

Na er det slutt for
1912 Enebakk
Som ordfereren tar opp
I sin spalte pa side 2 I
Komposten er det altsâ
kroken pa døren for
Enebakk postkontor
allerede 1. juli i âr.
Arsaken er at trafikken i
skranken i dag er enda
lavere enn Posten regnet med pa forhând.
Av Randi Bodin

a, det er vanskelig A spA spesielt om fremtiden. Og
for Postverken mA det tydeligvis vre svrt komplisert. PA
denne mAten kan jo heller ikke
pianlegging were iett, og da
kan resultatet bli ganske sA tilfeidig og lite formAistjeniig.
Det er ikke rart at de ansatte
nA er bekymret for hva som
skal skje med de 900 postkontorene som blir igjen etter alie
nedieggeisene.
Derfor tar de ansattes fagforbund, Den norske Postorganisasjon, initiativet til en FafoundersØkeise om saken.
De vii ha svar pA hva som
kan komme til A skje med de
gjenwerende postkontorene og
om det er muiig A skape fly
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vekst. De satser pA A bruke 1,2
miilioner kroner pA undersøkeisen.
PostdirektØr Leif Buseth gãr
riktignok med pA a støtte undersøkelsen Økonomisk, men han
er ikke optimistisk. Han sier til
bladet Posthornet at en ekstraoppgave ved et postkontor mA
resuitere i en ekstraomsetning
pA 1,6 miiiioner boner for A
kunne forsvares.
Ola RØtvei, som er saksordfører for postsaker pA Stortinget
sier at han ser fram til rapporten fra Fafo, selv om han er
Mar over at poiitikerne har store utfordringer i vente pA dette
og pa andre statlige omrAder.
Den voidsoinme teknologiske
utviklingen, som har gAtt fortere enn de fleste kunne tenke
seg, gjør at post og teie griper
inn i hverandre. Dette mA etter
hvert resultere i en heit fly mite
A tenke pA - We for poiitikere
og oss andre.

Øivind Gundersen, KAre KjØlie,
Vidar Koistad, Anne-Grete
Lossius, Arne Skovdai og Leiv
KAre AambØ.

UPARTISK OVERVAKER:
Øivind Gundersen er leder for
kontrollutvalget i Enebakk
kommune.

17. MAImprogram
FLATEBY - 1997
KI. 08.00: Fiaggheising pa Stranden skole (háper mange møter til denne begivenhet).
KI. 09.30: Fremmøte pa Hauglia skole - med oppstilling av toget.
KI. 09.45: Appell av skoleelever i 3. klasse.
KI. 10.00: Avmarsj. Stranden skolemusikkorps og Enebakk Janitsjar spiller i toget.
Rute for toget: Era Hauglia skole og Ut I Odegãrdsveien.
Stopp ved aidersboligen - korpset spiller.
ødegárdsveien til Fina.
Riksvei 120 til Stranden skole.
NB: ALLE FORELDRE/SØS KEN BES HENGE PA BAK TOGET!!
KI. 11.00: Ca. ankomst for toget pa Stranden skole - og oppstilling foran scenen.
Stranden skolemusikkorps spiller: Norge I rodt, hvitt og blàtt.
Vidar Koistad.
Konferansier for dagen:
Hege ToIns.
Dagens taler:
Skoleelever I 6. Masse.
Appell:
Stranden skolemusikkorps spiller: Ja, vi elsker.
Elever pa forskoie, Hauglia og Stranden.
Utdeling av gratis brus til:

SALGAV
kaffe - kaker - polser - brus - is - snacks
SPILL - UTLODNING - LEKER
Ki. 12.00:
KI. 12.30:
KI. 13.00:
Ki. 13.30:
Ki. 14.00:
KI. 14.30:
NB!

Ca. Konserter v/Stranden skolemusikkorps foran scenen.
Leikarringen Ignar (barnegruppa) underholder foran scenen.
Tryllekunstner underholder fra scenen.
Ca. Rlingen Musikkiag entrer skoleplassen og spiller litt for oss.
Trekning av sykkeilotteri - premieutdeiinger.
Slutt pa skolen.

-

Unngá biikjoring opp til Hauglia skole. Parkering forbudt pa Vidotta
grusbane. Parkering forbudt pa veien inn til Stranden skole. Alle saigsboder vii vre stengt fra togets ankomst pa Stranden skole, til nasjonalsangen er spilt.
- Handicappede vii fâ tildelt parkeringsplass pa skolens omrâde - ved fremvisfling av kort.
- Av erfaring vet vi at det kan vre vanskelig med nok sitteplasser pa Stranden skole. Kjør g'erne ned bord/stoler til fiaggheisingen kI. 8.00 om morgenen.

VI ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN
Arrangementskomiteen I Stranden skolemusikkorps og foreldre 14. Masse.
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Praha p97:

TIL LEIE ONSKES

En uforglemmelig Opplevelse
Elevene pa 9. trinn ved
Enebakk ungdomsskole
var uken for pâske pa
studietur til Praha. De
har sendt oss et referat
fra turen, som tydeligvis
har vrt en stor opplevelse for deltakerne.

F

redag 14. mars samlet vi
oss med store forventninger. Vi skulle pA skoletur til
Praha. Vi busset til Goteborg
og tok fergen derfra til Kiel.
Vi ankom Kiel tidlig pA mor-

genen 15. mars og kjørte videre
til Praha. Vi kom fram sent pA
kvelden, og da gjorde det godt
med en god natts sØvn.
Søndag morgen ki. 09.00 dro
vi fra hotellet. Vi skulle pA
sightseeing i byen. De tre kiassene ble delt ito grupper og
hver av dem ble ledet av en
tsjekkisk guide som snakket
svensk. De fortalte og viste oss
gamle bygninger. Vi synes det
var bAde interessant og 1rerikt.
Vi besøkte ogsA detjødiske
kvarteret og den jødiske grayplassen.
Mot slutten av dagen dro vi

pa en liten shoppingtur, og om
kvelden spiste vi middag pa en
koselig tsjekkisk restaurant.
Mandag 17. mars reiste vi
tidlig fra hotellet. Vi skulle til
Theresienstadt, en konsentrasjonsleir som ble brukt under
den annen verdenskrig. Vi flkk
omvisning av to guider som
snakket engelsk. Theresienstadt
ble brukt som arbeidsleir og
den stAr akkurat slik som den
gjorde under krigen. Det gjorde
et sterkt inntrykk pA oss.
Dagen etter dro vi til den
gamle historiske byen Kutnà
Hora. Byen var Bøhmens nest

stØrste by i middelalderen.
Ulike konger har hatt sitt sete
her gjennom tidene. Byen har
en flott festning som vi besøkte. Vi ftkk ogsA se en berømt
kirke som er dekorert av menneskeknokler.
Vi spiste lunsj i selve byen
og etterpA reiste vi inn til Praha
igjen, og da flick vi tid til A
handle.
Om kvelden var det igjen tid
for deilig middag pA restaurant
fØr vi tok trikken tilbake til
hotellet.
Onsdag morgen var det en
gjeng trøttinger som samlet seg
utenfor hotellet U. 05.00.
Bussen hadde Kiel som mM, og
frokostpakkene fra hotellet
smakte godt pit veien.
Fergen fra Stena Line satte
kursen mot Goteborg U. 19.00,
og dagen etter - den siste - spiste vi frokost pA bitten.
Siste etappe gikk fra
Goteborg til Enebakk ungdomsskole, der vi ankom Id.
15.00. Det hadde vrt en mmnerik og 1rerik tur som vi kan
anbefale pit det sterkeste.

Leie av hus eller
leilighet
Ung mannlig Irer med
familie Ønsker A leie hus
eller leilighet hvor som helst
i Enebakk. Flytter til kommunen ca 1. juli -97.
Ung mannlig kurer uten
familie Ønsker it leie leilighet hvor som heist i
Enebakk.
Ta kontakt med:
Kirkebygden skole,
Kari Saitnes,
HE 6492 6113.

TAKK
Hjertelig takk
for all deltagelse ved mm
mann Evald Mjønhis bortgang og begravelse. Takk
ogsit for den store minnegayen pA kr. 5.750,- til
Frelsesarméen.
Retter en spesiell takk til de
i inn- og utland som bad for
oss ved hØytideligheten.
Ida

STILLING LEDIG
Akershus Bryggeri

Elevene pd 9. trinn ved
Enebakk ungdomsskole har
vcrt pa studietur til Praha - det
ble We 1rerikt og minnerift

Et eventyrprosjmekt
Femtifire 7.klassinger
ved Enebakk ungdomsskole hadde i vinter et
interessant prosjekt. De
ble delt inn i grupper
som skulle skrive og
fremføre et eventyr.
Fremføringen skulle
gjøres ved hjelp av dukker, og de skulle de
ogsâ lage selv. Altsá en
skikkelif utfordring for
de unge kunstnerne.

P

rosjektarbeidet foregikk
naturligvis bare i noen
v skoletimene, sit det
strakte seg over mange uker.
Elevene hadde mange midler til
ritclighet - bare fantasien safle
grenser, forteller de til
Komposten.
Tiden gikk fort, for noen av
gruppene aitfor fort. Selv om
de flick god tid pit Øvingen,
mAtte noen grupper bruke noe

Salget Øker, men ogsA behovet for arbeidskraft. Vi
trenger A etablere et kontaktnett av personer som kan
tenke seg A tre inn som ekstrahjeip under flasketapping.
Arbeidsdagen er ofte ikke
slutt for langt pA kveld.
Derfor sØker vi kontakt med
personer som ønsker ekstrajobb uregelmessig 1-2 ganger pr. uke, We formiddag/ettermiddag og ettermiddaglkveld.
Oppkunng vii bli gitt.
Henv.: HE 64 92 56 96,
Thanem eller østby.

KJEMPEGØY: Seiv om 7.kiassin gene ved Enebakk ungdomsskole ser iitt aivorlige Ut pa bildet, er det ingen lvii om at
eventyrprosjektet var en verdifull erfaring for de unge kunstnerne.
av denne tiden til A gjØre ferdig dukkene.
Men etter mye strev kom
endelig dagen da eventyrene
skulle fremføres. Mange fine

og fantasifulle fremføringer sA
dagens lys i løpet av tre-fire
skoletimer.
Senere flick noen av gruppene
vises sine forestillinger for bar-

na i Kirkebygdas barnahager.
Ungene kjedet seg ikke og
711assingene flick fin repons pA
sine eventyr.
-Og det var bare en mening

etterpA: "Det var kjempegøy A
jobbe med prosjektet og ekstra
fint at resultatet ble sA bra".
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Utbygging av Kirkebygden skole
Kirkebygden skole er for liten - det er bade oppiest
og vedtatt. I de aiternativene som foreligger er
naturlig a ta med i betraktning kulturaktivitetene i
Kirkebygden.
I dag holder kuiturkontoret hus i deler av det gamle Herredshuset., og I iikhet med skolen vii de gjerne ha mulighet til utvikling og vekst.

Av Randi Bodin

LEDIGE STILLINGER
ENEBAKK KOMMUNE
Naturforvaltningsavd.
Kioskdrift
For sommersesongen 1997 sØkes det en person/personer som
kan ta ansvar for kioskdriften pt Bermerud badeplass.
Skriftlig henvendelse innen 5. juni til:
Enebakk kommune
Avd. for naturforvaitning
Boks 34
1912 Enebakk

ENEBAKK KOMMUNE
Teknisk avdeling
Sommervikarer - teknisk sektor
Vi søker etter 2-3 ungdommer som feriehjelp til vaktmesteme.
Videre søker vi etter vikarer for renholderne. Alder; Ca. 17 - 18
ãr. SØknadsfrist: Snarest.
ForespØrsel om stillingene kan rettes til Agnar Thomassen, tif.
64 99 0112 eller til merkantilavd. tlf. 64 99 0120. Enkel skrifthg søknad mottas ogsâ. Den sendes til:
Enebakk kommune
Teknisk sektor
1912 Enebakk

ENEBAKK KOMMUNE
Skole- og barnehageavd.
Ledige assistentstillinger i skolene, barnehagene
og skolefritidsordningene (SF0)
Vi har ennâ ikke detaijert oversikt over behovet ved det enkelte
arbeidssted. Vennhigst oppgi derfor i prioritert rekkefølge hvor
du heist Ønsker a arbeide - i skolen, barnehagen eller SF0.
Nrmere opplysninger fãs ved avd. for skole/barnehage, tlf. 64
990170.
Det kreves tilfredsstihiende pohitiattest og gjennomgatt tuberkulosekontroil for eventuell tiltredelse.
Søknad med vitnemâl og attester sendes innen 26. mai d.á. til:
Enebakk kommune
Avd. for skole/harnehage
1912 Enebakk
Skolesjefen

et foreligger i dag tre
altemativer for utbygging av Kirkebygden
skole - en utbygging som skal
komme bade skole og kultur til
gode.
Det fØrste alternativet er at
den eksisterende skolen bygges
Ut, SF0 far nye lokaler og skoleadministrasjonen blir der den
er. Dette medfØrer at kultur
overtar hele Gamle Herredshus,
altsã at Prestegârdslâven ikke
bygges Ut til kulturforinâl.
Alternativ 1 forutsetter ogsa at
biblioteket blir der det er i dag.
Dette er det bilhigste altetnativet.
I det andre alternativet foreslâs det i tillegg at skoieadministrasjonen flytter inn der
biblioteket er i dag og at skolen
overtar Gamle Herredshus. Da
kan kutur etablere seg i den nye
Prestegardslaven sammen med
bibiioteket.
Alternativ 3 - som er det
dyreste alternativet - foresiar at
det bygges ny, tidsmessig skole,
SF0 far nye lokaler og administrasjonen flytter inn i de návrende bibliotekiokalene. Da kan
kultur sammen med biblioteket

D

slâ seg ned i bygningene som er
Kirkebygden skole i dag.
Hvilket altenativ kommer seirende Ut av de kommende voteringer? Saken skal behandles i
formannskapet 26. mai og i
komunestyret 16. juni..
Det er iahlfall ingen tvii i skolesjef Roar Paulsruds sjel.
- Ut fra et skolefaglig synspunkt nØler jeg ikke med A ye!ge altemativ 3 som det beste.
Selv om det er det dyreste alternativet mA vi tenke pA at vi bygger ut for fremtiden, sier
Paulsrud. Han mener at skolen i
Kirkebygden ikk6..bør stA tubake for de utbygde skolene i Ytre
og pA Flateby.
- Et skoleaniegg mA gi rom
for aktiviteter som bAde elevene
og personalet krever i en
moderne skole, slAr han fast.
Skolesjefen gAr aitsA uten tvil
inn for det siste alternativet.
Som nummer to kan han gA
med pA det fØrste alternativet,
mens altemativ 2 blir betegnet
som lite attraktivt, rent skolefaglig.
OgsA rAdmannens innstilhing
lander pa altemativ 3 som det
beste, seiv om prisen blir høy.

SKOLESJEFEN:
Roar Paulsrudforan Gamle
Herredshus, som han mener
ikke egner seg verken som skolebygning eller administrasjonslokaler.
Utvalg for skole/bamehage gAr
iniidlertid inn for det andre
alternativet.
IngeniØr Terje lije A/S har
vant engasjert som faglig rAdgiver i denne saken. BAde kulturog skoleadministrasjonen har
deltatt i utredningen av saken,
og de har lagt sine prediisser.
RAdgiveren har vurdert de
forskjellige aiternativene i forhold til ønsker fra kultur og
skole. De anser Mart det siste
alternativet som best for skolesektoren, samtidig som en shik
utbygging vih ha god samfunnsmessig effekt. For kultur detimot, blir alternativ 2 vurdert
som det beste. Det fØrste alternativer blir ansett for A vre iite
egnet for noen.
Uansett hvihket resuhtat man
kommer til - beshutningen kommer til A bety mye for Kirkebygdens utvikhing i Artier fremover.

KOMPOSTEN

Konfirmanter i Enebakk 1997
Enebakk kirke 25. mai

Mari Kirke 25. mai

Marie Bergem-Ohr
Kristian Bøhler
Cathrine Dingtorp
Tom Erik Haug
Dag Hoilund
Tomas Ofstad Kristiansen
LIII Merete Kvam
Else Marl Marthinsen
Kim Alexander Nordby
Cecilie Marie Oppegaard
Kjetil Dahl Solberg
Karen Elise Stra
Merete Stromsborg Thranem
Mona Tolns
Annelise Utsigt
Arne Martin Vistnes
Gerd Synove Hagelin Winnje

Kari Berg
Julie Gaare Dahl
Elin Eide
Marianne Harkjerr Gravdahl
Ole Harald Gystad
Tone Gystad
Tim Haugland
Stian Kjensli
Frank Lindestad
Linda Cecilie Lonnkvist Moen
Kathrin Riiser Nesgârd
Trine Elisabet Svendsen
Rita Linjordet Sorensen
Anders Takla
Kjersti Thorvaldsen
Ragnhild Sofie Tofte

Mari kirke 8. juni
Enebakk kirke 8. juni
Stian Akselsen
Christina Bakken
Hanne Barbol
Tonje Berg
Annelen Kristin Davidsen
Bent Davidsen
Kristine Venner Dehli
Ann-Kristin Ellefsen
Marita Enger
Merete Jacobsen
Jeanette Jensen
Thomas Indika Johnsen
Nina Iren Kristiansen
Cathrine Wenli Larsen
Linda Caroline Ege Larsen
Anette Henneng Lied
Christine Bjerkeland Lund
Stian Lund
Joakim Mangen
Kim Aleksander Meiheim
Monica Lilifryd Merli
Helene Therese Moe
June Elisabeth Moen
Anne-Line O'DonelI
Tony Refstad
Maria Sand
Anette Skjret
Bente Torâsen
SlIje Westerheim

Torbjorn Henrik Aarhus
Esther-Lill Andersen
Camilla Bjerkeland
Knut-Arne Tjerbo Braathen
Lillian Marie Eriksen
Linda Hatlevik
Tone Holen
Rina Johansen
Thomas Vincent Jorgensen
Sturla Kaasa
Janne Hildegunn Kjelgârd
Kristian Stang Kjelstrup
Eivind Larsen
Hans Nicklas Laustsen
Hanne Marienborg
Linda Mitchley
Lill-Helen Mortensen
Glenn Alexander Nilsen
Trond-André Ramdahl
Christer Heen Skotland
Fred-Erik Stenslund
Henrik Syversen
Kristine Ster
Marius Thue

Borgerlige konfirmanter
I begynnelsen av mai I ár ble det arrangert
borgerlig konfirmasjon pa Herredshuset.
Disse unge enebakkingene valgte denne formen for konfirmasjon vâren 1997.
Synnove Aistad
Marion Onsrud Becher
Lasse Brenna
Raymond Broberg
Emil André Fjeld
Line Fossum
Anders Sby Holland
Kine Chamilla Johansen
Lasse Elverhøi Johansen
Jannicke Jorstad
Line Kilén
Anne Mland Kiewe
Caroline Laurendz
Linn Lillelokken
Susann Foss Martinsen
Anne-Kristin Moholt
Christian Munch
Christoffer Nafstad
Atle Nikolaysen
Robin Nikolaysen
Lars-Erik Nyborg
Kim Aleksander Ormholt
Camilla Aarones Poulsen
Johan Butenschon Skre
Tom Anders Solberg
Lisbeth Svarthoel
Olav Gjesdahl Weng
Marte Odegaard

Komposten Ønsker alle
Enebakks innbyggere en varm,
solfylt og festlig 17. mai

KOMPOSTEN
Barnehageplasser

KOMMUNAL INFORMASJON

Lotleberg barnehage

Kulturkontoret

Forsiagene ma vre kulturadministrasjonen i hende senest 1. juni 1997.

Kommunalt kulturstipend
Stipend kan søkes av enkeltpersoner som
bor og arbeider I Enebakk. Søknadsfrist
20. mai.
SØknadsskjema med retningslinjer fAs ved
henvendelse til kulturkontoret.
Kommunal kulturpris
Kommunens kulturpris tildeles en person,
lag, forening eller gruppe av personer,
organisasjoner, amatører eller profesjonelle som har ytt kuiturinnsats utover det vanlige for kulturlivet i kommunen.
Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehØrende i Enebakk kan foresIA kandidater.
Begrunnede forsiag ma fremmes innen 20.
mai.
Søknader om kulturstipend og forsiag til
kandidater til kulturprisen sendes:
Enebakk kommune
kulturadministrasjonen
1912 Enebakk
Kommunalt tilskudd til kulturformâl
1997
Følgende tilskudd kunngjøres med sØknadsfrist 5. mai 1997.
Grunnstønad til organisasjoner
Tilskudd til drift, vedlikehoid
og anlegg
Søknadsskjema med retningslinjer or
utsendt til organisasjoner og foreninger.
De foreninger som av en eller annen grunn
ikke har mottatt dette, far tilsendt papirene
ved henvendeise til kulturkontoret, tif. 64
99 01 90.
Kultursjefen

KULTURDAGSPROGRAM 1997/98
Kulturadniinistrasjonen inviterer herved
alle lag og foreninger i Enebakk kommune, vre seg innen sang, musikk, dans, teater, bildende kunst, kristelige organisasjoner, ungdomsklubber, idrett, enkeltpersoner m.m. til a komme med programforsiag
til KULTURDAGENE i ENEBAKK
97/98.

Bel
Blomster
& gayer

NY EIER -

ENEBAKK BYGDETUN
Bygninger og gjenstander fra garder og
piasser i bygda, bl.a. en svaigangsbygning
fra 1700-tallet og ei smie som ofte tas i
bruk pa publikumsdager. Apen for omvisfinger mai - sept. sØndager ki. 1200 1500. For øvrig otter avtale pa tif. 64 99 01
90.
ENEBAKK KIRKE
Kirken er en av de most interessante kirker
fra tidlig kristen tid i Norge. interiØret
stammer fra 1667, mens kalkmaleriene or
fra 1500-tallet. En kopi av
Enebakksmadonnaen star i kirken, originaten er i Universitetets oldsakssamling.
Apen for omvisninger mai - sept. søndager
kI. 1200 - 1500. For øvrig otter avtale pa.
tif. 64 92 60 42.
ERLING ENGER OG RAGNHLLD
BUTENSCHONS SAMLINGER
Det gamle herredshus mellom Bygdetuner
og Enebakk kirke i Kirkebygden.
Apningstider:
tirs. - torsd.
U. 1200 - 1430
6. juli - 17. aug.:
Id. 1200 - 1500
søndager

Râdmannskontoret
Enebakk kommune pfi nettet
Enebakk kommune har nâ begynt a legge
Ut kommunal informasjon pA internett.
Dette er i første omgang et prøveprosjekt,
men vii kunne bli en permanent ordmng
hvis responsen er god.

- Telefonliste
- Møteplan for politiske utvaig
- Saksiister og til on viss grad saksfremlegg til kommunestyre og
formannskap
- Referat fra siste møter i kommunestyre og formannskap
- Prisliste for kommunale tjenester
- Kulturkalender
Vi er foreiøpig pA et tidiig stadium, sA noe
av informasjonen vii kanskje ikke vre pA
plass nAr du loser dette. Tilbudet vii bli
vurdert fortløpende, og vi er takknemlige
for tilbakemeldinger fra brukeme. Vi hAper
at sidene kan vre et nyttig supplement til
de mer tradisjonelle infomiasjonskanaier.
Sidene finner du pa:
http://www.soLno/enebakk-kommune/
Lykke til med surfingen!
Lars Henrik Dahl

I Kirkebygda har ledige plasser for barn under og over Ire
ar fra august 1997.
Vi-kan tiiby:
- barnehageplass 12 rand. i
aret (dvs. apent store deter
av sommeren og apent i
jula).
- fast barnehageplass til
piassen sies opp.
- Apningstid fra 0700 - 1700.
- hele og halve piasser.
- plasstilbud for barn i alderen
1 - 6 Ar.
- forhoidsvis nye, iyse og
romslige iokaler.
Kom gjerne innom og ta en
titt! Søknadsskjema og diverse informasjon fAes ved henvendeise til bamehagen v/styrer Oddbjørg Skuland, tif.
64926262, Lotterudvn. 25,
1912 Enebakk.

Kurs/undervisning
Nye avdelingssjefer
økonomisjef Arild Kormeseth og personalsjef Anne Elisabeth Thorshov er nA pA
piass i Enebakk kommune. Et forsinket
velkommen dl dem begge!
I neste nummer av Komposten vii begge to
presenteres nmmere.

Naturforvaltningsavd.
1nnsm1ing av Iandbruksplast
Sled: Piassen bak Fina og Gjøistad
Gjenbruksstasjon I Kirkebygda
Ons. 28, mai klO900-2100
Tid:
Tors. 29. mai Id 0800-1400
Plasten mA sorteres og vre fri for jord,
stein og grasrester.

Tegnekurs
pa Larsbraaten
Kurset passer for deg som
tegner noe - litt eller mye - og
har lyst til a prove nye mater
A tegne pA.
Tema: Lys og mørke
Tid:
6. -8. juni
27. - 29.juni
Ps: kr. 1.550,Prison er inklusive materialer,
kaffe og mat. Minimum 7 deltakere. Bmdende pAmeiding.
Lerer er Randi HobØl.
Velkommen til tegnekurs
pA Larsbraaten

Larsbraaten
Vi tar sikte pA A legge ut informasjon om:
- Administrasjonen/de forskjellige
avdelingene

Landbrukskontoret

1912 Enebakk
tlf: 64 92 65 41
mobil: 906 18 157

INGER OG MAY-BRIT
takker alle trofaste kunder
gjennom elleveflotte ár

Bent ønsker alle sammen hjertelig velkommen igjen
til en fortsatt hyggelig handel.

KOMPOSTEN

17. mali Kirkebygden
KI. 0800
KI. 0900

KI. 1030

KI. 1100

KI. 1200
KI. 1300
KI. 1315
KI. 1320
KI. 1445

Flaggheising pa barneskolen ved Ornøye 4H.
Enebakk Skolemusikkorps spiller.
Bekransning av Petrus Oppegaards bauta.
Enebakk Skolemusikkorps spiller for og
etter bekransningen.
Oppstilling pa Kirkebygden skole. !7. maihilsen ved elever fra 6. klasse. Overrekkelser
av ârsmedaljer til medlemmer av skolemusikken.
Barnetoget starter og gàr rundt Lotterudfeltet. Det blir en stans ved aldersboligene
der skolemusikkorpset spiller.
Familiegudstjeneste I Enebakk kirke.
Togete ankommer Enebakk ungdomsskole.
Leder for 17. maikomitéen onsker velkommen.
Tale for dagen ved varaordferer Kjell Dehli.
Underhoidning.
Enebakk skolemusikkorps spiller. Vinnerne
fra loddsalg og konkurranser kunngjøres.

17. mail Ytre Enebakk
KI. 0800
KI. 0915
KI. 1015
KI. 1030
KI. 1115
KI. 1130

KI. 1230
KI. 1245
KI. 1315
KI. 1330

Konkurranser - lek - spill m.m.
Saig av kafte, kaker, is, polser, pizza, mineralvann
KI. 1400
Vi regner med pent var, sâ ta gjerne med campingstol og bord

Still opp i toget og la sang, jubel og hurrarop runge over
Kirkebygden

KI. 1445

Vel mott!

Flaggheising pa Ytre Enebakk skole vi Ytre
Enebakk Skolem usikkorps.
Ytre Enebakk Skolem usikkorps spiller pa
sykehjemmet.
Ytre Enebakk Skolem usikkorps marsjerer fra
skolen til Marl kirke.
Gudstjeneste i Mari kirke.
Ytre Enebakk Skolem usikkorps marsjerer fra
Mari kirke til skolen.
Barne- og folketoget gar fra skolen. Ytre
Enebakk Skolem usikkorps, Ytres 17. maiorkester og Enebakk janitsjar spiller.
Togrute: Forbi Rema 1000 og opp Vâgliveien,
Rádyrveien, Tiurveien, ned Sagstubakken og
tilbake til skolen.
Tale for dagen v/Katrin Riiser Nesgârd.
Leikarringens danseoppvisning med barn
og voksne dansere.
RalIar'n underholder.
Korpskonsert med Ytre Enebakk Skolem usikkkorps, Ytres 17. mai-orkester og Enebakk
janitsjar.
Vannskioppvisning ved Enebakk Vannsliklubb.
(Med forbehold om Fylkesmannens godkjenning av dispensasjonssøknadene.)
Avslutning med trekning av skolemusikkens
sykkellotteri. Premieutdeling for pilkast og
luftgevaerskyting.
Leker - spill - konkurranser
Hesteridning for store og smá barn

Bibliotekets
àpningtider

Brus, is, pizza, kaffe, vafler og forfriskninger fâs kjopt

1. mai - 31. august 1997
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

kI. 1500 - 2000
ki. 1100 - 1500
stengt
ki. 1100 - 1500
ki. 1100 - 1500
stengt

Parkering ved MjrhaIIen.
NB! Ingen parkering pa riksveien eller pa skoleplassen.
Elever som ikke deltar ved gudstjenesten i Mari kirke ma vre pa
skoleplassen for oppstilling til barnetoget senest kI. 1110.

Vi onsker alle hjertelig velkommen til a delta ved
feiringen av 17. mai i Ytre Enebakk!
17. mai-komitéen / Ytre Enebakk

Velkommen til biblioteket!
Sá du helserefleks?

Sommerutstilling

Gratis provetime I
Koppi ngmassasje
Vi utforer ogsá fotsoneterapi, Cranio Sacral
M.M.

Enebakk Naturterapi - 8 ár I Enebakk
v/Marit Elin Sovli, Rugvn. 4b, 1912 Enebakk
tlf. 6492 7044

Tenk trivsel
- tenk Enebakk!

visen VG kunne vi nylig
lese at de sorn smäforbrukere av kultur ogsA er storforbrukere
av
helsetjenester.
Professor Peter F. Hjort er
kke i t ii orn at kultur og hUse henger samrnefl.
- Kultur gir glede, og glede gir
god helse, siei han til avien.
Hjort understreker at han bruker ordet kultur i videste forstand, alt fra sosialt sarn .r
via mosjon og idrett til deltagelse i kor o hcsøk i operaeu.
Ku1tur gir hilsc" Cr CL lands-.
ornfattende piosjekt i reri av
Norsk kulturir.

i Galleri Loppa 31. mai - 22. juni 1997
Live Carlsen,Sfødt i Sandefjord september 1942 - den kvelden
flyalarmen gikk for sØrste gang - er hennes presentason av seg
selv.
Sin kunstutdannelse har hun fra mange hold: to fagkurs hos
Urban Willumsen, kunsthøyskole i Ho1bk, Danmark, malerskolen La Flotte, Frankrike etc. Live Carlsen har vrt representert pa Statens høstutstilling i 1990, 91 og 92 (grafikk), siste
gang var hun bestselger.
Hun har hatt en rekke utstillinger rundt om i landet og er innkjøpt av flere kommuner. Na gleder galleriet segtil ft presentere
denne fine kunstneren for folk i Enebakk.

FAG
GILs

Din lokale rør!egger

ELIEKTRO

ANDRESEN
& $ØNNER A/S

SERVICE

AS

Kjøl, fr, vask, oppvask, radio, TV,
antenoer, paraboler og elmateriell.
Støvsugerposerog nekkelfifing.

r
• IlPer-Erik Ostlie asA

40

4D

Marit Efin

0

din lokale byggmester

Sør!i

Ago

kraniosakralterap!, kostholdsveiledning, magnetfeitterap!.

Vi holder Ill i Enebakk Mete
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39
Mobil: 94232665-90884944

'
S

Malerarbeid - renhold
I3

100
1
00 1 ERIKSEN
00
1 EIENDOMSSERVICE
REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK

Sttøinibotq & &t?t1LIt c!.L

Flateby Jern & Fargehandel

1212 EI4EOAKK
• Autcinisert eleklroentreprerior
• Autorjsert leleinstallator ki TI 2

Maling, lapel, verkley, skruer, spiker, kjekkenart.

• AtI eiektriske iristailaajonor

• ttrann- ogtyvorralnrm, kjoleanioqg

64 92 63 00

*

TH. 64 92 86 10

Robert Wessel

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

Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulviegging
Ta kontakt telefon 6492 5607
Mobil: 92 02 35 00
Lindeli - 1914 Ytre Enebakk

pS

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS
CereO.er ..,00.,
.. r. 000.009. 0.oe
ellv.l.n 55, 9994 Yin. En.btkk. SIt -54925570
-

-

Alt innen kjøl, frys og aircondition
Postboks 9- 1912 Enebakk
Mobil: 942 36 224 - Persons. 967 22 77
Priv. 6492 64 94

VAROEEROMGUNSTIG
PR'S
TeIeIe 64 92 62 20

Vakthold — alarmmottak,
alarmsentral

Maier & Tapetserer

Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling

u1ij t1L !31

Alt I innramming
Rask levering

Megler'n I Enebakk
Vi har Iokalkunnskapen og kan hjelpe

ERIK KJELGAARD

Saig, service og montasje

1911 Flateby

Personsøker 096 97 823
Postboks 70, 1912 ENEBAKK

TIf. 64 92 70 44

Rorleggerfirma

Ludvigsen Kulde

RAMMEVERKSTED

TLF. 64 92 79 00

Dipiom Ira Institutt for Helhetsmedlsin - Medlem av NFS
Rugvn. 4 B
1912 Enebakk

ENEBAKK
B\°G(i O(;
\EI)LIKEIIOLI) .

Ursikis

ENEBAKK VAKT
SERVICE

EVOLOG

Naturterapeut

Fotsonetorapi,aromaterapi,kinesiologi,øreakupunktur,

.t.gkrnnkp go trgghet

Durud Gãrd
1914 Ytre Enebakk
- DØgnservice
TH. 64 92 46 30
Mobil 030 04 997 - 030 38 565

Autorisert regnskapsforerselskap

ENEBAKK N TURTERAPI

I1914YTREENEBAKK-TLF:64924340

v/Ole Anton Gystad

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 6492 63 03

Reparasjon, salg og montering.
4D

ENEBAKK
VANN OG VARME

Vftk
b kapskantor

Telefon: 64 92 92 81

BYGG-OGTOLWERMESTER

64 92 4891
VO KOhrud
Forge.9999.09
09 InteOSOrmeOIer
nor0005ulonIFred
Wen009
S. Kathrud

Ikke la renskapsføringen din, et sjansespiii!

F'latebysenteret Postb. 32, 1911 Flateby

Vâgliveien 25, Ytre Enebakk
TIf. 64924354-64924892
Mobil 030 36 127

•

&

AIt I bygningsarbeid>>
Nybygg/ti lbygg og rehabi litering.
Forhãndspris.
0
Graven og Overas
TIf. 64 92 54 22/64 92 48 13
Mob. tlf. 942 07 423

GRAFISKE TJENESTER
Grafisk formgivning
Fotosats
Produksjon av trykksaker
Produkt/Rekl.fotografering
Digital bildebehaudling
F.M. FOTO & GRAFISK
1914 V. Enebakk - TIf. 64 92 47 58

SKOING AV HEST
&
KLAUVBESKJ/ERING Pk STORFE

Vi kan ogsã gi gunstige tilbud
pi byggevarcr, dorcr og vinduer.

Hege Engerholni
Acheim
1912 Enebakk

Stikk innom eller ring pa 64 92 8330
Vi holder til ved Bjerkesenteret (LIVI)

lelelon: 64 92 73 05

Mobil: 90 125250

VELKOMMEN
FLATEBY VANNVERK B
A

Hagevanningsregler sommeren 1997
Nedenstãende regler gjelder iimtil annen beskjed blir gitt:
I tidsrommet 1. juni til 31. august kan hagevanning foregâ med 1/2 slange pâmontert 1. stk. spreder for liver abonnent.
Hus med like vei-/gatenummer og hus uteri vei-/gatenummer vanner mandag og torsdag ki. 2000
til ki. 2200.
Hus med ulike vei-/gatenummer vanner tirsdag og fredag kI. 2000 til 2200.
Vi henstiller til alle a respektere reglene. Dersom vannforbruker stiger sA mye at renseanleggets
kapasitet overskrides eller høydebassenget synker under et visst nivâ, kan vanningstillatelsen stoppes ifig. vedtektenes §9.
Høytliggende strøk som Fredheimveien og Høgdaveien mister vanntrykket først. Dessuten har vi
ansvar for vann til brannslukking. Høydebassenget ma derfor ikke tappes ned under et visst nivá.
Dette ma alle som bor i lavtliggende onirãder tenke over, for disse vii ikke merke at folk i hØyden
er uten vann.
Vasking av hus mede høytrykksspyler, slange etc. er tillatt. All vask av bil bør foregâ pa bensinstasjon. Vasking med kanne/bØtte er til enhver tid tillatt.
Flateby, 1. mai 1997
Styret for Flateby Vannverk BA
Enebakk Arbeiderparti
Medlemsmøte avholdes

onsdag 11. juni kI. 1900 i kantina, Herredshuset.
Vi skai bl.a. diskutere valgkampen. Age Tovan, sekretr i
Akershus Ap, vii gi oss en liten briefing.
Vel møtt!
Slyret

Tenk trivsel

- tenk Enebakk!

som lâner ved
Enebakk folkebibliotek
Her kan du lane:
- bØker
- tidsskrifter
- lydbøker (bøker
inniest pa kassettbând)
- sprákkurs (kassetband)
- tegneserier
- video
- bøker pa andre spr5.k
- bøker o.a. fra andre
bibliotek
Lãnetid:
Bøker, lydbøker: 4 uker
Tidsskrifter:
2 uker
Tegneserier:
2 uker
Video:
1 uke
Lan til skoler
og barnehager: 8 uker
Lan til syke-/
aldershjern og
institusjoner:
12 uker
Fornying:
Lanetiden kan fornyes,
gjerne over tif., dersom
utlAnsmaterialet ikke er
reservert til en annen.

PA biblioteket kan du
ogsa:
lese aviser og tidsskrifter
fa hjeip til informasj onsinnhenting
sette deg inn i kommunale sakspapirer
og annen kommunal
informasj on
- spilie spill, gjøre
lekser, ta fotokopier
og mye, mye mer. . Lan som ikke leveres til
rett tid blir varsiet slik:
1. varsel:
GRATIS. Kan leveres
i bokkasse utenfor
biblioteket.
2. varsel:
Ma leveres over disk.
Gebyr kr. 5,- pr. utlânsenhet. Maks. kr. 25,-.
3. varsel:
Ma leveres over disk.
Gebyr kr. 20,- pr utiânsenhet. Maks. kr. 100,-.

KOMPOSTEN

Organisasjoner - forefinger - lag
Enebak IiistorielTag
inviterer alle interesserte til Gamlebyen og vandring i middelalderbyen i Oslo
søndag 25. mai 1997
ved arkeolog Petter Molaug.
Pmelding til Aase Davidsen, tlf. 6492 60 20 innen 21. mai.
Tur til Nesodden
søndag 15. juni 1997
Pmelding til Kate Lillo, ill. 64 92 62 65 innen 10. juni.
Vel mØtt!
Slyret

Enebakk bondekvinnelag
arrangerer tur til Finnskogen 14. juni 1997. Bussen vii gâ fra
Vik ki. 0800 og følge riksveien til Flateby:
Tangen bru
kI. 0810
TØmmerbrâten U. 0815
Enebakk kirke ki. 0820
Flateby
ki. 0835
Bussen stopper ph alie hoideplasser langs riksveien. Ankomst
Finnskogen ca Id. 1100. Mullikala mat og miljø. Servenng av
Motti og flesk + kaffe og kAseri.
1(1. 1300 Sundelin, en liten butikk pa den svenske siden.
Ki. 1345 Torkjel. KAseri og besøk ph et gammelt finntorp.
Kl. 1515 Finnskogen Mohair. Mohair geit, gam og smykker.
Kaffe og vafier.
K!. 1700 Finnskogstallen. Brukskunstutsalg.
Ankomst Enebakk Ca. Id. 2000. Pris pr. pers. kr. 320,-.
PAmelding til Gunhild haug ph tif. 64 92 24 29 fØr 1. juni 97.
Det vii bli servert kaffe og boiler ph bussen. Aile er hjertelig
velkommen til a delta ph wren.

DRIV - MOSS

PA
V

16. MAI KL. 1800
MJR STADION

Tema:
"Nrbi1de av Prøysen" v/ Birgit Gjernes (kjent fra radio/TV).
Britt Gaathaug spiller og synger.
Kaivedans/kaker/kaffe/utiodning
Alie hjertehg velkommen!

Enebakk
bondekvinnelag

-

Grøtmøte pA Bygdetunet
Tirsdag 10. juni Id. 1930 avhoider Enebakk bondekvinnelag sitt
tradisjoneiie grØtmØte ph Bygdetunet.
Det vii bli underhoidning av bameieikarringen, oppiesing og
ioddsalg.
Alle er velkommen!

Driv minimaraton
LØvspretten er ph det nanineste over, og
0
sko av ymse slag er kommet ph banen
igjen - sa ogsA joggeskoene. Snør dem ph
og bli med ph det 9. minimaraton i rekken.
En treningsdag i Ønsket tempo for hele familien.
Søndag 1. juni W. 1300 pi Mier stadion
Løypevalg:

- 3,9 km farnulieiØype for gAende, joggende - gjerne med
barnevogner og annet hjulgAende. Start Id. 1400.

Kretsturnstevne I
Enebakk 31. mai
kI. 1400

I anledning Drivs 60-ãrsjubiieum har vi gleden av A spille vennskaps-

kamp mot 1. divisjonslaget Moss F.K. Vi hAper at vire sambygdinger
vii ta turen til Mier stadion og bidra til en minneverdig fotbailfest. Det
A bli underhoidning ved Enebakk janitsjar fØr kampen og i pausen.
Pris kr. 50,-. Barn under 16 fir gratis.
Mot opp og he! ph Driv!

Vi arbeider for deg 09 familien din
Norges Husmorforbund arbeider for at foreidre - bAde fedre og
mødre - skal fA stØrre frihet til A bruke mer tid sammen med
familien. Samfunnet som heihet er avhengig av en god fordeling meiiom familieomsorg og offentlig omsorg. Bli med i
Norges viktigste kvinne- og familiepolitiske organisasjon.
Send inn slippen og fA mer informasjon om Norges
Husmorforbund.

Postnr./sted:

Norges Husmorforbund, Oscarsgt. 43, 0258 Oslo
Tlf. 2255 79 07

Enebakk hustlidsiag
inviterer til mote onsdag 11. juni kI. 1900
pA Enebakk bygdetun

Várens vakreste
eventyr

w

Enebakk Idrettsforenings
turngruppe vii arrangere det
stØrste turnstevnet ph
Østiandet denne sommeren.
I toff konkurranse med
andre lag og foreninger gikk
Enebakk IF turngruppe av
med seieren og ble tiidelt
kretsturnstevnet for jumorer
97. Vi venter nrmere 750
deitakere som vii vise frem
sine ypperste ferdigheter
denne siste iørdagen i mai.
Det kommer til A bli mye fin
idrett i en god atmosfre.
Program:
Id. 1300 Oppstiiiing Enebakk ungdomsskoie
Id. 1315 Avmarsj fra skoien
Id. 1400 Apning av stevnet,
Enebakk stadion.
Veikommen ved
stevneleder og
Apning v/ordfører
Id. 1420 Oppvisning
Id. 1545 Premieutdeiing
Id. 1600 Avsiutning

Enebakk kommune
Ordfører: Jorunn Buer Varaordfører: KjeII Dehli
RAdmann: Nils Schaug

Sentraladministrasjonen
Herredshuset
t1f. 64 99 01 00-fax 64 92 71 11
RAdmann Nils Schaug
Persona!sjef: Anne Elisabeth Thorshov
Kommunepian1egger/nringskonsu1ent:
Kari Elisabeth Morbech
MiijøvernrAdgiver:
Kari Elisabeth Morbech
EDB-konsuient: Jon Digranes
Fung. formannskapssekretr:
Lise østnes
Komposten: Randi Bodin, 64 99 01 95

økonomiavd.
økonomisjef: Ari!d Kormeseth

Avd. for skole/barnehage
Herredshuset
t!f. 64 99 0170 - fax 64 92 73 08
Sko!esjef: Roar Paulsrud
Barnehagesjef: Roar Paulsrud
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum

Kultur - Det Gamle Herredshuset
tlf. 64 99 0190 - fax 64 92 65 88
Kuitursjef: Per Sandvik
Biblioteksjef: Jytte Toft Nielsen
Enebakk Foikebibliotek: 64 99 02 00

Pleie- og omsorgssjef: Fredrik Lied
Ergoterapeut: Ingjerd O!imb Andersson, t!f.
64924460
Psykiatrisk sykepieier: Birgit øiestad
Løvik, tlf. 64 92 44 60
Te!efontid: Mand. - torsdag 08.00 - 09.00
Kontortid: Hver dag k!. 08.00 - 16.00

Tekniske avdelinger - Herredshuset
t1f. 64 99 01 20-fax 64 92 71 11
Bygningssjef: Stein Marsdai
Driftssjef: Sverre Netting

Landbruksavd. v/Herredshuset
t!f.64990220- fax 64927284
Skogbrukssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein

Enebakk kommuneskoger
tif. 64 92 56 29
l9i4 Ytre Enebakk
Skogsbestyrer: Harald Brekken

Enebakk Produkter A/S
tif. 64 92 74 60- fax 64 92 73 31
Gjølstad
1912 Enebakk
Daglig leder: Karen Hagen

Neringskoordinator:

- 7,7 km for de med lØpeklØe i bena. Start ki. 1300.

Sosialavdelingen - Herredshuset

Begge lØypene har start og mA! ved Mjer stadion og gAr en runde i VAglia. Det biir ogsA i Ar trekning ph startnumrene.
Hovedpremie er et gavekort fra Rustad sport, VAgsenteret.
Startnummersaig biir 24., 30. og 31. mai v/KAres dagiigvarer
(ikke 30/5) og Rema 1000 i Ytre Enebakk.

Enebakk legesenter

Renovasjon

t1f. 64 92 63 60-fax 64 92 70 20

ROAF
Postboks 38
2007 Kjeller
t1f. 63841220-fax 63 84 07 36
Adm. dir.: Erik Steensrud

Vi hAper pa varinere temperaturer enn i fjor og mange (flere)
ivri
ge mosjonister fra hver grend i Enebakk.
Bli med du ogsA!
Friidrettsstyret i Driv

t1f. 64 99 01 40-fax649271 11
Sosia!sjef Gunnar Totiand Olsen

Ytre Enebakk Heisestasjon: 64 92 40 32
Kommunelege I/heisesjef: Torgeir Landvik
Daglig !eder Enebakk !egesenter:
Yngvar Braathen
Ledende helsesØster: Sisse! Gundersen

Lena J. Mjerskaug
t1f. 64 92 6495/944 74 132

