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Vi er kiare til kamp mot veimyndighetene sierfra vifom Lente Wenche Tranem, Britt 
HØgmann Dehli, Lene Dehli og Arne Gundersen 

Full mobiliseri 9 
mot Vegvese et 

LEGE 
ØYEBLIKKELIG 

HJELP! 
For akutt behov for 

legehjelp i vanlig 
kontortid (ki .08 - 15 
ti 115. september, 
deretter ki.08 - 16) 
er det opprettet en 
egen linje ved 
Enebakk legesenter. 
Telefonnummeret er: 

64927420 
Ved akutt behov for 
legehjelp utenom 
vanlig kontortid er 
telefonnummeret 
som tidligere: 

69 88 02 00 

Jnfluensavaksrn e 

Er du over 65 ãr? 
Da kan du fã gratis 
influensavaksine 
pa helsestasjonene. 
Mer informasjon 
pa 

Side 3 

Løsning for 
Fjell-elevene 

Side 4 

v e i 
mot bedre 
styring? 

Siste side 

Folket i 
Ekebergdalen er i 
harnisk. 
Vegvesenets forslag 
om nedklassifisering 
av fylkesvei 382.2 
gjennom Dalen fra 
fylkesvei til kommu-
nal vei har satt sin-
nene I kok. 
-Vi frykter dir1igere 
vegstandard , og nok 
en utsettelse av utset-
telse av prosjekt 
Ekerbergdalen, sier 
Britt Høgman Dehli, 
leder i Kirkebygden 
Vel. 
Og her er lokalbefolk-
ningen helt pa linje 
med kommunen. Et 
enstemmig kommune-
styre motsetter seg 
forsiaget om nedklas-
sifisering. 

Kirkebygda Vel har nâ tatt 
fatt i saken, og satt i gang 
en storstilt underskrifts-
kampanje. 190 innbyggere 
i dalen har skrevet under 
pa en brev til Statens 
Vegvesen v /Vegkontoret i 
Akershus. I brevet gâr 
Kirkebygden Vel sterkt ut 
mot den foreslAtte ned- 
klassifiseringen. 	De 
peker pa at vegstrekning-
en er tilførselsvei til et av 
de framtidige bolig-utby-
gingsomthdene i Kirke-
bygda. 
-Det kan umulig vere 
noen mâlsetting for fylket 

A frasi seg seg ansvaret for 
denne 	veistrekningen. 
Veier der det bor folk blir 
heller oppklassifisert enn 
nedklassifisert. Veien er 
dessuten stadig utsatt for 

oversvømmelser, noe som 
medfører problemer for 
innbyggerne. Alle barn 
som har krav pa' skolebuss 
langs denne veistrekning-
en har sAledes ikke tilbud 

om skolebuss nAr veien er 
uframkommelig, heter det 
i beboernes brev til 
Vegkontoret. 

Side 2 



Rádmannen synger Ut.' 

— FyIket uten tanke 
for kommunene ! 
- Nok et eksempel ã at 
kommunene blir palagt 
stadig nye oppgaver 
uten at det medfølger en 
sjekk, sier en indignert 
râdmann Hans Erik 
Holm. Han stiller seg 
helt pa' linje med folket i 
Dalen nAr det gjelder 
fylkets forsiag om ned-
kiassifisering av veien 
gjennom Ekebergdalen. 

- Det er et generelt trekk dette 
at man stadig blir pâlagt nye 
oppgaver, uten samtidig a fâ 
ressurser som gjØr at man blir i 
stand til a lØse dem, sier Holm. 
- Dette er et godt eksempel pa 
at fylkeskommunen ikke bar 
tanke for primarkommunene i 
det hele tatt! 

Holm sier at komunen bar mer 
en nok med a vedlikeholde de 
48 km komunalt veinett som 
allerede finnes, og at selv disse 
kilometrene bar man ikke kun-
net holde pa at fullgodt nivA 
Ted de midler man har hatt til 
rAd.ighet. 

Dermed bar beboerne antagelig 
rett i sin frykt for at en kommu-
nal overtagelse av veien vii 
fore til en dârligere standard. 

Nok en gang føler folk i 
Ekebergdalen sea sviktet og 
overkjørt. 

Kloakkering av Ekebergdalen 
var inne i kloakkrammeplanen 
ailerede i 1976. Siden den gang 
- i 17 âr bar kloakkering av 
Ekebergdalen vert inne i plane- 

ne, med ulike prioriteringer alt 
etter politisk styring, og flere 
av de polite partiene bar 
skiftet mening flere ganger nâr 
det gjelder prioriteringene. Sã 
endte det med at kloakkering 
av Râken gikk foran. 
Ekebergdalen star dermed for 
tur, og ses i sammenheng med 
utbedring av veien. Om fylket 
ná nedklassifiserer veien, sâ 
frykter folk i Dalen at de kan se 
langt etter bAde kloakkering og 
veiutbedring. 

Det man i sA fall kan imøtese, 
er nye Ar med begroing av elva, 
nye oversvømmelser som fAr 
tare pa veien, og ingen penger 
til A reparere skadene. 

Ikke rart at Ekebergfolket rus-
ter til kamp - med 99,9 prosent 
oppslutning blant beboerne. 

Redaksjon: 
Enebakk kommune 
kulturadministr. 
TIf.: 64 92 60 55/56 
Redaktor: 
Aslaug Tidemann 

Annonsepriser: 
AIm.plass: kr. 3.00 
Tekstside: kr .3.50 
Side 3: 	kr. 4.00 
Siste side: kr. 4.50 
Fag & Servise: 
kr.1 .000 pr àr 

Avisen trykkes I: 
Indre Smaalenenes 
Trykkeri 

Utgis 1 gang i 
máneden. 

KOMPOSTEN 

Tenk trivsel 
tenk helse 
Under denne vignetten vii defor-
skjellige faggrupper innenfor 
kommuneheisetjenesten ha 
rndnedlige innlegg. 
Spalten vii inneholde i-ad og vei-
ledning om helse. Noen innlegg 
vii were genereil helseopplys-
fling - andre mer direkte infor-
madsjon om helsetilbudet i 
Enebakk. Er det noe du vii vite 
mer om - tips oss. Skriv til: "Tenk 
trivsei - tenk helse"- Komposten, kuiturkontoret, 1912 Enebakk 

Tema i dag: 
SKOTØY 
Mange søker hjelp hos fysioterapeut p.g.a. smerter i kmer, leg-
ger og totter. 
I svrt mange tilfeller viser det sea at Arsaken til smertene og 
plagene skriver sea fra bruk av dArlig fottøy, sko uten stØtte for 
foten. 
I skobutikken er utvalget stort - sko for enhver smak med hen-
syn til form og farge, men air egentlig skoen god stØtte for 
foten? 
Prisen er ikke ailtid avgjørende for om skoen er god eller dArlig. 
En god sko skal ikke bare beskytte foten, men ogsA ha støtte-
funksjon slik at foten blir holdt i normal funksjonell stilling inne 
i skoen nAr foten belastes - aitsA en oppbygging under fotsAlen, 
og en solid helkappe. 
Skal du kjøpe arbeidssko som du stAr og gAr i hele dagen, sørg 
for a fA en sAle som virker støtdempende. 
Tresko er stadig popuhere, mange sverger til denne skotype. 
Treskoen bar en hard Ale uten noen form for fjring. Ved sta-
dig bruk kan dette gi ryggplager og vonde totter. Det er liten 
støtte i en tresko og lett A vrikke foten, spesielt for barn som 
ikke bar opparbeidet full stabilitet i ankelen i tillegg til at aktivi-
tetsnivAet er hcvt. 
Vi gAr vinter og kulde i mote. Vr kritisk nAr du kjøper vi nter-' 
fottøy. Mange typer snow-jogg og støvletter kan se bra Ut, men 
ved nrmere undersØkelse bar de minimal stØtte for foten. 
Hvis du bar mye smerter i knr, legger og føtter, sjekk skoene 
du bruker og vr sikker pa at arsaken til plagene ikke ligger der. 
HA EN GOD FOT!! 

HILSEN FYSIOTERAPEUTENE 

ENEBAKK 
BONDEKVINNELAG 
TILSLUTFET BYGDEFOLKETS 
STUDIEFORBUND 

bar følgende kurs høsten 93 

MØBELTAPETSERING: Start 28.9. kl.l7.00 - 19.00 
Sted: Enebakk PrestegArd, 10 kvelder 

TOVEKURS: 
	

Start 28.9 kl.18.30 - 21.30 + 
week end 9,-10/10 kl.l0.00 - 16.00 
Sted: Kirkebygda skole 

LEFSEOG 
FLATBRØDKURS: 	Start 2.11 kl.l7.30 - 21.004 kvelder 

Stëd: Enebakk ungdomsskole 

HARDANGERSØM: 	Start: 13.10. kl.18.30. -21.305 kvel- 
der 

Sted: østenbøl gard 

Det tas forbehold om endringer av kurspianer. 

KURSENE ER APNE FOR ALLE. 

PAmelding, event. opplysninger, tlf. 69 92 71 15, etter kl.17.00 

STYRET 
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Under denne vignetten inviteres du til.. 
komme med dine synspünkter pa store og 
smii spørsmãl i Enebakk. 

Trekkspi I ler 
du? 

Vi onsker nye 

medlemmer! 

Vi over pi Ytre Enebakk bameskde 
hver tirsdag 

kI. 19.00-21.30 

Er du interessert ta kontakt med 
Terje Hansen 

0 64928487 Hurra for Kdres 

Tenk 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! 

NEST.EKOMPOSTENKOMMER>FREJ 
5.NOVEMBER 

LNNLEVERLNGSFRIST: 26.OKTOBER 

PROGRAM FOR 
ENEB AKK ELDRESENTER 

Det hyggelige møtestedet 
for eldre i Enebakk! 

29. september: Vi fAr besøk av "Frisk Luft" som 
bAde synger og spiller. 

6. oktober: Opplesning v/ Helene Arsrud 

13.oktober: Lysbilder av gamle hus og annet i 
Enebakk v/Ole Weng 

20.oktober: Eldre i teori og praksis, v/fysiotera- 
peut Anne Marit Ralger 	 - 

27. oktober: Bingo 

3. november:"Syng med oss" v/"Frisk Luft" 

Kaffe og vafler fAs kjøpt. 

De som er interessert i middag mA mote opp, eller 
melde fra fØr klokkal0.00 - tif. 64 92 40 38 

TENK TRJVSEL, 
TENK ENEBAKK ELDRESENTER! 

KOMPOSTEN 

 

Nytt em navn 

Jeg air gjerne en rose, ja hele 
buketten full til Kâres 
Dagligvare (Ytre), og betje-
ningen der, for serviceinnstil-
ling og hyggelig miljØ. Det er 
ailtid trivelig a komme inn i 
denne butikken, og personalet 
er ailtid like blide, selv nâ i 

To nye etdreboliger er 
nã under planlegging i 
Kirkebygden. Boligene 
blir pa i underkant av 60 
kvm hver, og kan settes 
op takket vre en gave 
pa 
kr 718.000 fra 
Kirkebygden 
Sanitetsforening. 

Boligene skal bygges og drives 
av Enebakk kommune 

Dettc er nok et eksempel pA 
hvordan felles innsats mellom 
private og kommunaic rcssur-
ser kan bidra positivt til nØd-
vendige tiltak i narmiljøet. 

Midlene som Sani-tetsfore-
ningen har gilt til kommunen,  

forbindelse med den omfatten-
de utbyggingen har humor og 
service vert pA topp. Vi - kun-
dene i butikken, ser fram til 
"den nye" butikken, som Apner 
om ikke sA mange dagene. 

Fornøyd kunde 

kommer fra salg av en eiendom 
i Kirkebygda, og foreningen 
ønsker derfor at boligene skal 
forbeholdes personer fra 
Kirkebygden. 

Eldreboligene skal bygges ved 
siden av eksisterende eldrebo- 
liger 	pA 	Lotterud 	i 
Kikrebygden.Det er Forvalt-
ningssjef Torgils Opedal som 
har laget skisse til de to bolige-
ne etter rAdføring med 
Sanitetsforeningens represen-
tanter. som sier seg godt for-
nøyd med den skissen som nà 
foreligger . Den bygger pA 
plantegninger for de eksisteren-
de eldreboligene, men er noe 
mindre, og bar inngangen fra 
felles adkomstvei. Det er ikke 
utarbeidet detaijert kostnadso-
versiag for leilighetene, men 
forvatningssjef Opedal sier han 

regner med A kunne bygge lei-
lighetene for de midlene man 
har fAtt. Blir det penger igjen, 
sA skal de settes inn pA fond til 
fremtidig vedlikehold og felles 
tiltak. 

Opedal sier han regner med A 
kunne gjøre grunnarbeidene pA 
boligene ferdig fØr telen kom-
mer, og bruke vinterstiden til 
innredningsarbeidet. 

TRANSPSORT TIL 
ELDRESENTERET 
Transport til og fra 
eldresenteret har vist 
seg a vre et pro-
blem for mange 
eldre som Ønsker a 
bruke senteret. Er du 
en av de som kjører 
selv, eller har skyss - 
og plass til flere i 
bilen, si ta kontakt 
med daglig leder, 
Bjørg Lunde Brevig 
pA tif. 64 92 44 60. 
Det gjelder ogsâ deg 
som trenger skyss. 
Utgiftene blir nok 
"sjàfør" og pasasjer 
enige om. 

Walter Svarthol 
ble klubbmester da Enebakk 
Jeger og Fiskeforeningarran-
gerte klubbmesterskap pA 
Bjerklandsbanen lørdag 21. 
august. 

GULL TIL 
CLAES ESBJUG 
Claes Esbjug fra Ytre Enebakk 
tok gull i norgesmesterskapet i 
baneracing for gruppe N under 
NM avslutningen pA Rudskogen 
Motorsenter 28. og 29.august. 

SOLID AV INGAR 
I VM-FINALEN 

VArt lokale vannskiess, Ingar 
Pedersen gjorde en fin innsats 
under VM i vannski i Singapore 
i uka 6. - 12. september. I hopp 
gikk Ingar belt til finalen og 
endte pA en 10.plass. For Ingar 
reiste til VM var han rangert 
som nr 29 i verden. 
I hoppfinalen hoppet Ingar 53,3 
meter - 60 cm under hans nor-
ske rekord. Vinneren hoppet 
60.6 meter. 

Styrkeprøve for 
enebakkinger 
OgsA i Ar var det mange ene-
bakksyklister med i Den store 
Styrkeprøven - sykkel-rittet fra 
Trondheim til Oslo, som i Ar 
foregikkfra 19. -21.juni. 
I klasse menn 20 - 24 Ar, kom 
klubbkameratene Tom Øde-
gArd, NjAl Haug og Espen Lund 
- aiJe fra Rye , pA en dell 8. 
plass med tiden 16.37.01. 
Marius Ralger fikk 	tiden 
19.29.58 pA strekningen. 
I kiasse menn 25 - 29 Ar kom 
Gunnar Buer, Roy Brunstrøm 
og Lai Hoimsen pA dell 
18.plass med tiden 16.37.01 

INFLUENSAVAKSINE 

Er du over 65 fir? 

Da kan du fã gratis influensavaksine pa helsesta-
sjonen pa Flateby, Kirkebygden eller Ytre 
Enebakk torsdag 7.oktober 1993 fra kl.9 til 15. 
Dersom denne tiden ikke passer, kan du komme pA 
helsestasjonen i Kirkebygden onsdag 13.oktober 
fra kl.9 ti 115. 
Helsestasjonen pA Flateby ligger pA 
Grendesenteret i den Øverste bygningen, innkjø- 
ring fra baksiden. 
Helsestasjonen i Kirkebygden ligger under hg-
ningskontoret, innkjøring pA baksiden. 
Helsestasjonen i Ytre Enebakk ligger pA Ytre 
Enebakk skole(barneskolen), til venstre nAr man 
kommer inn skoleporten. 
Vaksinen er gratis ogsA for de som er under 65 Ar 
og som har en kronisk sykdom som gjør  at man 
bør unngA A-fA influensa, som f.eks. astma, hjerte-
sykdom o.1. De som ikke har noen slik srki1t syk-
dorn, mA kjøpe  vaksine selv pA apoteket etter A ha 
fAn resept pA vaksine av lege. 

Kirkebygden Sanitetsforening 
ga 718.000  til eldreboliger 



0 FROKOSTMØTE 

U 6. oktober k1.08.00 - 09.00 i 
herredshusets kantine 

ENKEL SERVERING 

ENEBAKK NIERINGSRAD 

-. 
. 

(1*1 ) 
Fredag 10.oktober 
Nattkino 
v121.30 Hot Shots 2 
Søndag 3.oktober 
U)18.30 Det motsatte kjønn 
V) 20.30 Hot Shots 2 
Lrdag 9.oktober 
U)18.30 De biA ulvene 
(Peile og Proffen) 
Søndag 10.oktober 
B)16.30 Pippi rømmer med 
U) 18.30 De biA uivene 
(Pelle og Proffen) kr 35,-
U)20.30 De blA uivene 
(Pe!!e og Proffen)kr.35,-
Torsdag 14.oktober  
"Tid for den gode filmen" 
V)20.30 Sofie 
Søndag 17.oktober 
B)Annet arrangement 
U)Annet arrangement 
V)20.30 Alive 
Lørdag 23.oktober 
U) 18.30 Jurassic Parkkr 4.0 
U)20.30 Jurassic Park,kr.40 
Søndag 24.oktober 
U)18.30 Jurassic Park,kr.40 
U)20.30 Jurassic Park,kr 40 
Søndag 31. oktober  
U)16.30 Dennis, kr.25 
U)18.30 Dennis, 25,-
V)20.30 Kodenavn Nina 

KOMPOSTEN 

Striden om Fjell-elevene. 

nkel 10sning hVis 
statsraden vii 
La elevene gá pa den 
skolen de naturlig sog-
ner til vedlagsfritt, og 
utlign med skjønnsmid-
ler! 
Dette er râdman Hans 
Erik Hoims forsiag til 
løsning av problemene 
med interkommunale 
gjesteelever. 
Forsiaget er oversendt I 
et brev til statsrád 
Gudmund Hernes. 

Det er den Arelange stri-
den orn Fjell-elevene som 
er den direkte foranled-
ningen til at ràdmannen 
nA har henvendt seg til 
statsràden direkte med det 
han selv betegner som 
enkle tiltak som garantert 
yule lØse problemet. 

De 5 elevene som bor pa 
Fjell, innenfor Enebakks 
grenser, Ønsker skolegang 
i sitt hjemmemiljø. De 
oppfatter Siggerud skole 
som sin skole. Ski kom-
mune krever ca 150.000 
kroner i betaling for gjes- 

teelevene fra Fjell. Dette 
er penger Enebakk ikke 
vii, og ikke har anledning 
til a betale for elevene. 
Enebakk har holdt pA at 
elevene skal gA pA Ytre 
Enebakk skole. Striden 
bar tilspisset seg, og alle 
forsØk pA a komme til en 
minnelig ordning som 
bAde elever, foreidre, 
Enebakk - og Ski kommu-
ne kan leve med har mis-
lykkes. 

Ski stAr pA kravet om Økono-
misk godtgjørelse - Enebakk 
krever at elevene gAr pA skole i 
Enebakk. 

De fern Fjell-elevene har i mel-
lomtiden begynt pA Siggerud 
skole, og familiene har me!dt 
flytting til Ski, slik at elevene 
skal fA gA pA skole i det rni!jøet 
de hører hjemrne. 

Assisterende fylkesmann Karin 
Moe Røiseland har tilskrevet 
rAdmennene i Ski, Enebakk og 
As (som har samme problem), 
og gitt utrykk for bekymring 
over det negative inntrykk man 
fAr av kommunen p.g.a. presse-
oppslag, og hAper at kornmu- 

nene vii samarbeide for A finne 
en løsning. 

- Prate har vi gjort i flere At, 
sier rAdrnann Holm. NA har jeg 
framsatt et forslag som vil lØse 
problernene. Det gAr i korthet 
Ut pA 

- A gi grunnskoieeiever 
anledning til A gA pA den 
skolen de naturlig sogner 
til vedleriagsfritt. 

- at kommunen melder fra 
sammen med Arets elev-
statistikk om aktueile 
"gjesteelever" og egne 
elever som fAr skolegang i 
andre kommuner. 

- at fylkesmannen vurde-
rer skjønnsmidler til de 
kommunene som harfiere 
gjesteelever enn de avgir. 

Jeg mener dette er en løs-
ning som alie kan leve 
med, bAde elever, foreidre 
0& kommunene. 
Sa spørs det bare om for-
siaget vinner gehør hos 
Hernes. 

I Enebakk og Man son skal 
det holdes menighetsradsva!g 
søndag 17. oktober 1993. 
Vaiglokalet for Enebakk er 
Enebakk kirke etter gudstjenes-
ten Id. 11.00 og fram til 
ki. 15.00. For Flateby er va!gio-
kalet stranden Bedehus etter 
gudstjenesten k!.17.00 og fram 
til kI. 20.00. 
For Man sokn blir valgiokalet 
Mari menighetssenter etter 
gudstjenesten i Mari kirke ki. 
11.00 og frarn til 15.00. 

Stemmeberettiget erhvert med-
lem av Den norske kirke som 
bor i sognet og som innen 
utgangen av 1993 vil ha fyit 18 
Ar og ikke er fraadømt stemme-
rett i offentlige an!iggender. 
Det statsborger!ige mantali ved 
høstens Stortingsvalg !egges til 
grunn for utarbeidingen av det 
kirkelige rnantali,Personer som 
ikke har vert oppfØrt i det 
statsborgeriige manntall, men 
som mener seg stemmeberetti-
get ved menighetsrAdsva!get, 
ma melde seg til Enebakk 
menighetsrAds formann, Anne 
Marie Berger, elier Man 
menighetsrAds formann, Reidar 
Mork innen 1. september. 

Kirkelig manntall vi! bli !agt Ut 
til gjennomsyn pA menighets-
kontorert i Gam!e herredshus 
Kirkebygda, og pA prestekonto 

ret i Man fra 10. september 
1993. 

For Enebakk menighet kan for-
hAndsstemming skje pA menig-
hetskontoret i Gam!e herreds-
hus mand. og onsd. 
k1.8.00 - 16.00 

For Mari menighet pA preste-
kontoret i Man, tirsd., onsd. 
k!.10.00 - 11.00 og torsd. 
kJ.18.00- 19.00. 

MenighetsrAdsvalget foregAr 
som flertallsva!g dersom 
menighetsrAdene ikke men 1. 
september 1993 k!. 20.00 har 
fAtt skrift!ig krav fra minst 10 
stemmeberettigede om at valget 
skal foregA som forhoidstall-
svalg. 

Fors!ag til váigliste skal vere 
underskrevet av 10 stemmebe- 
rettigede. 	Forsiagstiilernes 
navn skal fØres opp som over- 
shift pA listen. 	Forsiag til 
valg!ister mA vre kommet inn 
iil menighetsrAdene innen 
10.september 1993. Nrniere 
opp!ysninger om oppsetting av 
kandidatlister kan fAs ved hen-
vende!se til menighetsrAdene. 

Enebakk og Man 
menighetsrAd 15.august 1993 

GUDSTJENESTER 
3.oktober (18.S.E.P)  
Enebakk kirke k!.1 1.00 
v/He!gheim. Fami!iegudstj. 
Utd. av Godt Nytt 
Mari kirke k1. 11.00 
v/øvstegAr. Famiiiegudstj. 
Utd.av Godt Nytt 
10.oktober (19.S.E.P)  
Enebakk kirke kI. 11.00 
v/He!gheim 
Enebakk sykehjem kl.16.00 
17.oktober (20.S.E.P)  
MenighetsrAdsvalg 
Enebakk 	kirke 	kI. 11.00 
v/øvstegArd 
Mari 	kirke 	kl.1 1.00 
v/HeIgheim.Fam.gudtj. 
Stranden bedehus kLl7.00 
v/øvstegArd 
24.oktober (21 .S.E.P)  
Mari kirke ki. 11.00 
v/øvstegArd 
Stranden Bedehus kl.11.00 
v/Helgheim. Barnas Misj.dag 
Dalefjerdingen 	ki. 19.00- 
MØte 
31 .oktober 
Bots og bededag 
Enebakk kirke kI. 11.00 
v!Qvsterd 

MENIGHETS 
RADSVALGET 1993 - 

MAR! MENIGHET 

1 Kari Heimdal 
2 Leif T.Gransjøen 
3 Margaret Søraa 
4 Heidi Nilsen 
5 KAne Kjølle 
6 Jorunn Knudsen 
7 Jorunn ødegArden 
8 Tore Tørnquist 
9 Randi Elisabeth Tangvik 
10 Sigrid Dahie HAkonsen 
1! As!aug Tidemann 
12 Randi Ungersness 
13 Grethe Bergersen 

ENEBAKK MENIGHET 

I Anne- Marie Berger,Flateby 
2 Hallvard MagerØy,Kirkeb. 
3 Eli Bylterud,Hammeren 
4 Inger Karin Limi, Flateby 
5 Are Seierstad, Kirkebygden 
6 As!aug Nss, Da!efj. 
7 Erna Finne, Flateby 
8 Anne Marie Johansen, 

Fl ateby 
9 Per Smestad, Flateby 
10 Kjetii Aambø, Kirkebygda 
I! Oddvar Bjordai, Flateby 
12 Tina Tombaas,Flateby 
13 Gry Buer, Kirkebygda 
14 Unni BØh!er,Kirkebygda 
15 Eli Pettersen, Flateby 
16 Ase F!Øter, Kirkebygda 
17 Marianne Andersen, Fi.by 

Vaig av 
menighetsrâd 

ANTALL MEDLEMMER: 
Til Enebakk menighetsrAd skal det velges 8 medlemmer 
og 5 varamedlemmer. 
Ti! Mari rnenighetsrAd skal det veiges 8 mediemmer og 
5 varamedlemmer. 

STEMMERETT: 
Rett til A steme har hvert medlem i Den norske kirke 

- som bor i sognet 
- som innen 3 1.12.1993 vii ha fy!t 18 Ar 
- som ikke er fradØmt stemmerett 

STEMMESEDDEL: 
Man skal benytte godkjent !iste som er !agt Ut i valgiokalet. 

RETTELSER PA STEMMESEDDELEN: 
Man kan gjØre retteiser pA listen ved A 

stryke navn 
- sette inn nye navn 
- endre rekkeføigen pA navnene 
- kumu!ere navn pA listen ved A 

skrive navnet en gang til 
skrive "kum" ved navnet 
sette et kryss x ved navnet 

Kumulering av navn man se!v fører opp pA listen godtas ikke 

MENIGHETSRADSVALG 1993 



Populaert ti*Ibud 

Jamen var det koselig her, det er de enige am Gudrun Nordli, Dale fierdingen, Alvilde Johansen, Ytre, 
Enebakk, Ester Kvernstuen, Ytre Enebakk og Ruth Rustad, Ytre Enebakk 

KOMPOSTEN 

 

Ny edruskapsplan 
Okte avgifter, og tak pa 
bevillingene 

Det ble fulle stuer alle-
rede pa ãpningsdagen 
for det nye eldresenteret 

ã Kopãs, og stor glede 
a spore blant de fram-
møtte over tilbudet. 
Glede og stoithet preget 
ogsã pleie og omsorgs-
sjef Unni Floberghagen, 
som Ønsket velkommen 
til det nye treffstedet for 
eldre i bygda. 

Den offesielle âpningen av sen-
teret fant sted 1. september U. 
1 1.00. Bade rãdmann Hans 
Erik Holm, og ordfører KjelI 
øvergard var selvføigelig pA 
plass, sammen med repre-sen-
tanter for driftsstyret,og sente-
rets leder 

Driftsstyrets leder, Anne Marit 
Ralger, hilste og gratulerte 
med blomster til eldresenterets 
daglige leder, Bjørg Lunde 
Brevig. Blomster til Brevig ble 
det ogsA fra ordføreren som, i 
likhet med rAdmann Hans Erik 
Holm roste tiltaket. 

Vellykket spleiselag 

RAdmannen understreket betyd-
ningen av A kunne komme 
sammen med jevnaldrende, og 
dele gode oppleveiser. Han sa 
ogsA at eldresenteret er et 
ekspempel pA vellykket spleise-
lag mellom privat og offentlig 
sektor. - Et eksempei til etter-
følgelse, og vi skal ogsA huske 
dere i budsjettmessig sammen-
heng, lovet han. 

Eldresenteret vii ha Apent hver 
onsdag, og foreningene som er 
med i dette opplegget, vii dele 
ansvar for det praktiske oppleg-
get i en turnusordning. 

Trivelig treffpunkt 

NAt det gjelder selve innholdet 
i tilbudet ble det fra alie hold 
understreket at dette er et til-
bud som brukerne selv kan 
were med A utforme. Her skal 
man trives, og gjøre ting man 

selv Ønsker, slik at stedet blir et 
trivelige treffpunkt for flest 
mulig av Enebakks eldre. 

Forøvrig vii bade fysioterapeut 
og ergoterapeut were tilstede 
fra tid til annen när de har 
anledning. 

Det var Vikskroken Sani-tets-
forening som hadde ansvaret pa 
Apmngsdagen, og det vanket 
biomsterkvast til bade Hilda 
Fredriksen 	og 	Reidun 
Antonsen, som foreningens 
representanter denne dagen. 

Praten gikk livlig over kaffe-
kopp og deilige vafler. Seinere 
pa dagen ble det middag besta-
ende Av karbonader og cham-
pignon-suppe. 

Gratulerer med sagen, 
sier ordfØrer  Kjell Øver-
gârd, og overrekker blom-
sterkvast til eldresenterets 
nye leder, BjØrg Lunde 
Brevig 

Nei til flere bevillinger, 
Økte alkoholavgifter, og 
bedre kontroll, er sentra-
le punkter i forsiaget til ny 
edruskapsplan. 
Planen er nA ute pA høring med 

høringsfrist 	11. 	oktober. 
Høringsinstanser er tjenesteom-
rAdene kultur, skole, helse og 
sosial, lag og foreninger, nabo-
kommuner,fylkesmann, fylkes-
rAdmann og fylkeslege. 

Det var i februar i Ar at kom-
munestyret vedtok A revidere 
planen i innewerende Ar. 
Edruskapsplanen skal inngA 
som en del av kommuneplanen 
og revideres en gang i hver 
kommunevalgperiode. 

Det foreliggende forsiag til 
plan er utarbeidet av kommune-
lege I og kommuneplanlegger. 

Planen har en hovedmAlsetning 
om A redusere alkohoiforbruket 
med 25 % innen Ar 2000., som 
er anbefalingen fra Verdens 
Helseorganisasjon (WHO) 

For a nA mA1setninen er biant 
annet dette foresiatt i hand-
lingsplanen: 

I forbindelse med regu-
lering av Rãken, invite-
res grunneiere I regule-
ringsomradet til infor-
masjonsmøte pa Mjar 
ungdomsskole. 
Hensikten med motet er 
at plangruppa for regu-
leringsarbeidet ønsker 
dialog med beboerne. 
Gruppa ønsker seg en 
aktiv beboergruppe som 
samarbeidspartner. 

- Det beste yule were om bebo-
eme dannet en slik gruppe for 
motet den 7. sier Kari 
Elisabeth Morbech i piangrup-
pa. 

Det er en bredt samensatt plan-
gruppe som forestAr regule- 

- utvikle presise regler for 
skjenkebevilling og kontroll, 
- reagere ved overtredelse, slik 
at brudd pA bevillingsbetingel-
sene medfØrer inndragning av 
bevilling. 
- ikke Øke antall bevillinger 
utover dagens nivA 

- ikke gi bevilling til etablisse-
menter som retter seg mot ung-
dom spesieit eller veifarende. 

Det foreslAs en vesentlig 
økning av alkoholavgiftene. 
For kommunal bevilling for 
saig av 01, varierer avgiften fra 
5000 til 12.000 kroner, alt etter 
omsetning. For kommunal og 
statlig bevilling til skjenking av 
alkohol gjelder samme belØp, 
men for omsetning 	under 
25.000 foreslAs en avgift pA 
1500 kroner. 
Videre foreslAs i planen A opp-
rette et kontrollutval.g fra 
1.1.94. 
Et virkemiddel i forebygende 
retning mener man det er a ned-
sette en tverrsektoriell gruppe 
med representanter fra kultur, 
heise, sosial og skole som skal 
legge fram forsiag til hvordan 
kommunen bør drive forebyg- 
gende virksomhet. 	.Frist 
l.januar 1995. 

ringsarbeidet. Gruppa bestir 
av plan og bygningsleder Stein 
Marsdai, 	miljøvernrAdgiver 
Inger Vamnes, avdelingsing. 
Jon Digranes, kommuneplan-
iegger Kari Elisabeth Morbech 
og avdelingsing. Knut Moen. 

ReguleringsomrAdet er det 
omrAde i kommuneplanen som 
er satt av til boligomrAde. 

Ca 80 grunneiere i onirAdet vil 
bli berørt av reu1eringspianen. 
Bebyggelsen pa omrAdet i dag 
er hytter og heiArsboliger. 

PA motet 7. oktober vii plan-
gruppa orientere om plankrite-
rier, framdriftsplan og inførma-
sjonsopplegg. 

Noe planforslag vil ikke fore-
ligge pA det tidspunkt. 

Regulering av Rken 

Invitasj on til 
samarbeid 

Grethe Venner Dehli ny 
konsulent for funksjonshemmede 

Grethe Venner Dehli er ansatt 
som fly konsulent for funk-
sjonshemmede i Enebakk. Hun 
skal ha ansvaret for arbeid bide 
med fysisk og psykisk utvik-
iingshemmede, 

Grethe Venner Dehli er syke- 

pleier med tilleggsutdannelse 
innen administrasjon. Hun er 
bosatt i Kirkebygden. 

De nye konsulenten for funk-
sjonshemmede tiltrer stillingen 
1 .oktober, og skal ha kontor pA 
KopAs. 
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Stor dag pa' Streifinn Kjepegoy pA 
miniklubb 
Det er torsdagkveld og full fart pa minikiubben I 
Kirkebygda. Kiubben holder til i ungdomsklubbens 
lokaler over kommunens vedlikeholdsavdeling pa 
Neset. 
Miniklubben som er et tilbud til barn fra 1. - 3.klas-
se er en del av driften ved Kirkebygden ungdoms-
klubb. Klubbungdommene deltar aktivt i arbeidet 
med minikiubben 

Alle barna i 4-5 drs kiubben salet i kosekroken pa dpningsdagen. Til venstre bak: styrer Liv Jorunn 
Bakken, til hØyre Marion Enger 

Det var forventning, smil og 
masse glade fjes a se da 
Enebakk Husmorlag onsdag 
15.september kunne ønske 
velkommen lii Flatebys nye 4- 
5-firs klubb pa Streifinn. 
Femten forventningsfulle 
femãringer formelig trippet 
for a komme i gang med 
leken da husmorlagets leder, 
Ella Wenli Ønsket velkom-
men. 
Det tok fá minutter for de for-

ventningsfulle fem-ringene A 
finne seg til rette i lekekroken 
og ved Lego-bordet, alt mens 
mamma og pappa koste seg 
med kaffe og nybakte kaker. 

Mindre sØsken krøp etterhvert 
boil til brødre og sØstre i leke-
kroken. Joda, her gror det godt 
i rekkene, sA rekrutteringen til 
4-5 Ass kiubben for framtida 
skulle vre den beste. 	- 

Barnehagens styrer Liv Jorunn 
Bakken er utdannet barnepleier, 
og has jobbet med barn i for-
skjellige sammenhenger i 
mange Ar. Utgangspunktet nAr 
driften ved 4-5 Ars klubben 
etterhvert skal finne sin form 
bør dermed vre den beste. 
Med seg til A lage en koselig 
barnehage har Liv Jorunn 
Bakken fArt Marion Enger som 
er ansatt som assistent.. 

Fra Husmorlagets leder vanket 

det rod rose iii begge de ansat-
te, og til komiteen som har 
arbeidet sA utrettelig for a fA 4-
5 Ass kiubben i gang, Grete Bu, 
Vigdis Bakkelund, Grete 
Skansen, 	Torill 	Borgen, 
Ragnhild Kieve, Yvonne Ness 
og Kine Hjellnes. 
Barnehagekonsulent Aud øen 
fikk rosebukett og takk fra lag-
leder for uvurderlig hjelp i 
planleggingsperioden. 

4-5 Ass kiubben holder Apent 
fra 10.00 - 14.00 4 dager i uka. 
Og det er fortsatt noen fA ledige 
plasser. Ta kontakt med lagle-
der Ella Wenli pA 
tlf 64 92 63 39 for informasjon 

Vi kommer akkurat Iitt for sent 
til A fA med oss kveldens store 
innsats ph dansegulvet. Her var 
det fuilt kjør for minutter siden 
forteller Mette. Akkurat nA har 
det hele roet seg ned. Det klip-
pes og limes, noen er i aktivitet 
med Yatzy, noen opptatt med 
biljard. 
- Det er kjempegøy her. Det 

synes i alle fall We Lise, 
Stefan, Flege 
Benedi cte og Elise. 
Rundt 20 unger hadde funnet 
veien til minikiubben denne 
kvelden. SmAslitne, og fornøy-
de ble de etterhvert hentet av 
foreldre som alle ga utrykk for 
stor tilfredshet over tiltaket 

Tegne-og formingsakriviretene i 
ben 

gang pa iiiñiklu 

Maxitaxi med rullestoiheis 
Drosjesjãfør Erling 
Rosenvinge i Ytre Enebakk 
er stolt av At kunne vise fram 
sitt aller nyeste tilbud til 
befolkningen: - En maxitaxi 
med plass til ti - pluss rulle-
stoiheis! Dette er en kjem-
peinvestering, men fylket bar 
gitt støtte p.g.a. ekstrautsty-
ret til rullestoibrukere. 

Den nye drosjen har 4-hjul-
strekk og er framkommelig 
over alt forsikrer Rosenvinge. 
Det blir Arne Anthonsen som 
skal kjøre spesialbilen pA hel-
tid. Han kurser seg nA spesielt 
for oppgaven. 

Edith og Erling Rosenvinge - 
drosjene i Ytre Enebakk er til-
knyttet FOLLO TAXI. NAr du 
trenger drosje er det mest hen-
siktsmessig A ringe FOLLO 
TAXI direkte 

64943770 
-De kaller oss opp pA radio, og 
det er sikrere enn mobilen, sier 
Rosenvinge. Nok et tilbud til 
publikum er drosjeholdeplassen 
som kom opp pA Ytresenteret 
for en mAneds tid siden. 

Enebakk Bondekvinnelag ar-
rangerer tur for medlemmer, 
Iørdag 2. oktober 
til Kunstindustrimuseet, RAd-
huset og Stortinget. PAmelding 
til Randi Solberg, Of. 64 92 61 
39 innen 26. september. 

Arsmøte holdes tirsdag 26. 
oktober kl. 19.00 pA BØndernes 
FIus. (NB: Avvik fra utsendt 
halvArspian) 
Saker som dere vil ta opp ph 

ArsmØtet mA were styret i hende 
innen 10.oktober. 

Enebakk Bondekvinnelag Øn-
sker flere medlemmer. Er du 
interessert, sA ta kontakt med 
leder Randi Solberg, eller mot 
opp ph Arsmøte den 26.oktober. 
MØtene holdes i hyggelig atmo-
sfre, og vi tar opp Irerike o 
nyttige emner. Vi driver ogsa 
en del kursvirksomhet 

Sekr. 

Stemning rundt spillebordet. Fra v. Lise, Stefan, Hege, 
Benedicte pa mamma og kiubbleder Mette O.Pirainens 
fang, og Elise 

ENEB AKK B ONDEKVINNELAG 



"DE SPARER PA ALT HER I 
KOMMUNEN. 

NA VII DE HA 055 TIL A 
SPARE PA s ØPLA O GSA!" 

0 

C 

0 

0 

Enobakk, Fet, Gjerdrum, 
Loronskog, Nittedal, Raiingen, 
Skedsmo og Sonim kommuner har 
laget at folios seiskap: 
Romerike Avialisforedlung - ROAF. 
Mãlet Wirt or a samle inn avfall, 
og a sørge for at dot blir mindre 
av dot! Fram til 1995 Ønsker vi a 
rodusere avfallsniengden som leg. 
ges pa fyliplass med 30%. 
Dessuten skal ressursene som fin-
nes i avfallet utnyttes, og avfallet 
skal behandies miljøvenniig. 

Hvordan spare pa søpia? 
Tenk deg om nr du er ute og handler. Er 
det nødvendig med sâ mye innpakning? Kan 
du velge en vare som har mer avfallsvennlig 
emballasje? Kjoper du kvalitet som varer 
lenge, eller ting som gar fort i stykker og 
som snart havner pa fyllinga? 

Sortering 
En annen mate du kan spare pa er a sortere 
Ut litt av avfallet du kaster i søplekassa og i 
stedet levere det pa spesielle steder. Glass 
og papir er eksempler pa dette. 

ORDINIER RENOVASJON 
Det meste av forbruksavfallet samles inn av 
soppelbilen. Du far utlevert 52 søppelsekker 
pr. ar, enten 1 hver uke eller i ruller for 13 
eller 26 uker pr. gang. Disse sekkene ma du 
bare bruke til vanlig husholdningsavfall i 
seppeistativet ditt. 

Ekstra avfall? 
Bar du av og til litt ekstra avfall, kan du kjø-
pe ekstrasekker fra ROAF som selges ved 
miljestasjonene rundt om i kommunene. 
Denne sekken er grá og merket 'ekstra-
sekk" og blir taft med av renovatørene. 

PAPIRINNSAMLING 
10— 12 ganger i aret blir det hentet papir hos 
alle hushoidninger i ROAF-omrádet. 
Alle husstander far oversikt over hente-
dager. Hvis du savner slik informasjon, ta 
kontakt med kommunen eller ROAF. 

Kun papir 
Til papirinnsamling kan du legge all slags 
papir, men ikke melke- og juicekartonger, 
plast- eller foliebelagt papir, selvpapir eller 
bleier. 

Pakk det inn 
eller bunt det sammen 

Pappkartonger klemmes flate eller brukes 
som emballasje for det andre papiret. 
Forevrig kan du bunte papiret, pakke det i 
baneposer eller plastsekker. 

Kjøp resirkulert papir 
Det papiret som samles inn gár videre til 
papirfabrikker i inn- og utland. Her vil det 
oppst.â som aviser, kartong, torkeruller eller 
toalettpapir. Men skal dette vre Iennsomt, 
er det viktig at du ogsã velger resirkulert 
papir nar du handler. 

Minst 30 kilo hver! 
Det ser uttil at det blir levert ca 30 kilo papir 
pr. innbygger i 1993. Men forbruket av papp 
og papir er nok mye storre. Roalf mener at vi 
bør greie a eke dette tallet til 35-40 kilo, ja 
kanskje enda mer hvis bare alle gjør sift: 

GLASSINNSAMLING 
Drikkevarer, syltetøy, hermetiske varer, - 
det blir mange kilo glass som ikke kan 
pantes, selv i en liten husholdning. Men 
glass kan smeltes og brukes pa nytt. Det er 
mer ekonomisk og miljøvennlig enn a grave 
det ned. Derfor: Gjer som Roalf, - bruk til-
budet om glassinnsaniling. 

28 innsamlingspiasser 
Gjer det til en vane a skylle glassemballasjen 
nar den er torn og ta vare pa den. Nàr du har 
samlet en passende mengde, leverer du den 
PA et av de 28 innsamlingsstedene som 
finnes over hele Romerike. Her kan du 
levere all slags glass, men ikke keraniikk, 
porselen, lysprer og lysstoffrer. Wart glass 
skal i den hvite igloen. Farget glass i den 
grønne igloen. Korker, lokk og ban-eposr 
skal i seplesekken. 

Vi kan bli flinkere! 
11992 samlet vi inn ca 3,2 kilo glass pr. inn- 
bygger pa Romerike. Vi synes det er ganske 
bra, men Roalf bare rister pa hodet. Han vet 

det er mulig a samle inn mye mer hvis alle 
er med og tar i et tak. 
sa hvorfor ikke serge for at vi snart nâr opp 
til 5 kilo pr. innbygger i âret? Tenk hvilken 
miljegevinst vi kunne oppna da! 

SPESIALAVFALL 
Spesialavfall, - det heres nesten nifst 

ut. Og deter skummelt, - spesielt for 
naturen. Derfor er det viktig at det ikke 

havner blant det ovrige avfallet eller ute 
i naturen. ROAF har plassert 23 milje-

stasjoner rundt pa forskjellige steder over 
hele Romerike. Her kan du levere avfall som 
f.eks. spillolje, lesemidler, lakk, urn, batterier 
og plantevernrnidler. Er du i tvil om hva som 
er spesialavfall, eller hvor du finner nrrnes-
te miljostasjon, kan du ringe kommunen 
eller ROAF. 

Miijø-esken 
For a gjore det lettere a samle spesialavfallet 
ogfrakte det dl miljøstasjonen er det delt Ut 
miljeesker dl alle husstander. I denne esken 
kan du samle spesialavfall, og nar esken er 
full, kan den leveres dl en miljostasjon. Her 
fAr du ogsa en ny eske som du kan fortsette 
A samle spesialaviall i. 

GJENBRUKSSTASJONER 
Av og dl har du avfall som ikke kan legges i 
den vanlige avfallsbeholderen. Eksempler pa 
slikt avfall kan vmre mebler, kjøleskap og 
vaskemaskiner, hageavfall, bygningsavfall og 
annet skrot. 

I alle kommuner 
Avfall som dette kjeres dl en gjenbrukssta-
sjon eller grovavfallsmottak som finnes i alle 
kommuner. Her er det satt opp egne contai-
nere for papp og papir, trevirke, metaller og 
hvitevarer, samt en container for det avfallet 
som blir dl overs, sâkalt restavfall. For rest-
avfallet ma det betales en avgift etter hvor 
mye som leveres. Sortert avfall kan derimot 
leveres grads. 

ROME RIKE 
AVFALLSFOREDLING 

POSTBOKS 38, 2007 KJELLER 
TELEFON: 63 84 1220 

Roalf or — vanUg katt. Han er veldig kiolL og han er mankot for Mte 
kommuner pa Romerike som tw bestemt sag for a use avfls- 

prol3lesnene somineiL Roalf tanker pa muljeet og lager lidce mar søppel 
am clot earn or nadventhg Silk sparer han naturen og silk helper hen 

kommunen med a hotde renovasjonsavglften sã lay sam muuig. 



Sommerdilten - søndag 26. september 
Skiforeningens lokalutvalg i Enebakk arrangerer Sommerdilten for 
første gang i Ar og hAper at dette arrangementet skal bli like tradisjonelt 
som Vinterdilten'. 
østmarka har mange spennende furuAsrygger som bringer oss opp av 
den tjukke granskogen, og pA disse har dyr, og en og annen turgjenger 
trAkket stier. NA vil vi dele dette med dere og arrangerer SOMMER-
DILTEN søndag den 26. september med start bak Jehovas Vitne -sen-
teret i Gaupeveien i Ytre Enebakk fra kI. 10.00 til 11.30.. Nrmeste 
bussholdeplassen er KjellAs. 
Løypa vii bli merket. 
I østre ende av Vikstjern vil det bli kaffe og pølsebAl + saft til barna. 
Vi gAr sA videre opp til toppen av Grusbakken hvor vi kommer inn pa 
skiløypa som fører oss tilbake til utgangspunktet. 

Startkontingent kr.10.00,- Vel møtt. 

30 mann skulle ha mat hver dag. Alle tok sin tØrn..... 

KOMPOSTEN 

Wd Mathilde vestia'nds4sten 

Hele gjengen salet i Nordheirnsund 

Søndag 27. juni var det 
avreise fra Enebakk til 
Oslo s. Na var det igjen 
kiart for tur med seil-
skuta Mathilde. 
20 ungdommer med 3 ledere 

dro med nattoget til Andaisnes, 
og derifra med buss til 
Alesund. Mathilde ventet pA 
oss der, og skulle ta oss med pA 
en 12 dagers ferd langs vest-
landskysten. 

Det er butt en tradisjon med 
seiltur om sommeren for ung-
dommen i Enebakk. Forst var 
det Svanen som ble brukt, de 
tre siste Arene har vi seilt med 
Mathilde. 

BAten er en hardangeijakt, 
bygd i 1884. Den ble heires-
taurert 100 fir senere i 
Nordheirnsund. Det var 
Stiftinga Hardangerjakt som sto 
for restaureringsarbeidet, som 
tok 5 Ar. BAten har kvinnelig 
skipper, og et rnannskap pA 5-6 
mann. 

Mandag morgen kJ. 9.00 gikk 
vi ombord i bAten og fikk ser-
vert frokost. Det var veldig 
koselig A vre tilbake igjen. 
Ledeme, og flere av ungdom-
mene har vert med pA tur for, 
men dette var vAr fØrste 12 
• dagers tur - mot fern dager for. 
• Dette var vi veldig spente pg. 
12 dager er lenge nAr du bor sA 
tett pA hverandre. Vi spiser og 
sover i samme rom alle mann (i 
hengekøyer). .. 

Etter frokost dro VI Ut og Ia 
kursen mot Runde. Første nat-
ten IA vi over ved Runde, og 
dagen etter gikk alle i land. Da 
gikk turen opp pA fuglefjellet. 
Dette var en flott opplevelse. 
Fra Runde dro vi til F1Aver, 
derfra til MAløy, sA til 
KabelvAg, og vi ovemattet pA 

Bathalden. Det var et lite sted 
med kun 3 fastboende. Der 
befinner ogsA norges vestligste 
kunstgalleri seg. Det er det 
Gunnvor Bjeland som driver. 

SA gikk turen videre til Kinn, 
RognaldsvAg, sA til SellevAg, 
og søndag 4. juli nAdde vi 

Bergen. Det regnet som bare 
det!! 

Vi ble i Bergen til mandag 
ettermiddag. PA dagen dro vi 
til Sentralbadet hele gjengen, 
etterpA gikk noen pA kino. Sent 
pA kvelden nAdde vi 
Kolbeinshavn. 

opp til en av brearmene til 
Folgefonna. Derfra dro vi til 
Jondal, og det var siste stopp 
for vi endte ferden i 
Nordheimsund, og  Stiftinga 
Hardangerjekt, Mathildes 
hjemsted. 

Det ble en tArevAt avskjed med 
mannskapet og Mathilde. Men 
vi kommer til A bre tradisjo-
nen videre, sA sommeren 94 
legger vi Ut pA en ny tur med 
Mathilde.. 

Med hilsen, 

Karin, Laila, Anja, 
Camilla, me, Kristin, 
Therese, Jon Andre, 
Johan, Thomas x 2, Gry 
Anett, Glenn, Martin, 
Kenneth, Ronny, 
Fredrik, Magnus, 
Jorunn, Marit, Sin, Nils 
Jørgen og Ida og 
Pernille. 

Someren 1993 dro ungdommer fra hele Enebakk pa 12 dagers tokt med 
haradangerjakten Mathilde. Dette var tredje gang klubbungdom fra 
Enebakk fikk anledning til i  seile med Mathilde. Turen er støttet av kul-
turkontoret og helse og sosialkontoret, og har til nã inngãtt som en del av 
sommertiltakene for barn og unge i Enebakk. Her er ungdommenes egen 
beretning med bilder fra en uforglemmelig tur. 

Tirsdag 6. juli la vi til i 
Rosendal- et nydelig sted i 
Hardanger. Der besøkte vi 
Baroniet. Og i fir var det Anne 
Lise Knoff som hadde utstil-
linga deroppe! 

Onsdag dro vi til Mauranger, 
Sundal het plassen. Der gikk vi 

j'. 

Husmannsplassen 
Engerhoim er nA sikret 
for ettertiden, slik at 
kommende generasjoner 
har muligheten for a 
oppleve en autentisk 
husmannsplass - i alle 
fall hva ytre rammer 
angãr. 
8 september skrev 
Enebakk kommune kjø-
pekontrakt med Rudolf 
Engerhoim pa den gam-
le husmannsplassen i 
Kirkebygda. 

Ordfører Kjell øvergârd 
sier seg meget godt for-
nØ'd med at kommunen 

ni endelig har faa kjøpt 
h  smannsplassen 
Engerhoim. Vedtaket om 
a erverve eiendommen for 
bevaring ble fattet i kom-
munestyret i 1982 etter 
flere ârs diskusjoner om 
hvorvidt kommunen bur-
de sikre en av bygdas 
gjenverende husmanns-
plasser for kommende 
generasjoner. 

Enebakk kommune har 
kjøpt husmannspiassen - 
bygninger og 36 ma! for 
300.000 kroner 
-Det første som nA ma 
gjØres er i sette i gang 

med sikringstiltak umid-
delbart, sier ordfØrer 
øvergârd. Lâven ma stØt-
tes opp fØr vinteren. 

I formannskapets mote 4. 
oktober vii det bli nedsatt 
en arbeidsgnippe som skal 
pianiegge vidererehabiii-
teringsarbeider og framti-
dig bruk. - Vi vii ha et 
nrt samarbeid med fyi-
keskonservator nàr det 
gjeider hva som ma' og 
kan gjØres av bygnings-
messige endringer for a fA 
Engerhoim funksjoneii i 
forhold til framtidig drift 
og aktiviteter, sier ordfø-
reren. 

ngerholm sikret 

NESTE KOMPOSTEN KOMMER FREDAG 5. NOVEMBE 
INNLEVERINGSFRIST. TIRSDAG 26. OKTOIEi 



MARIANNES FRISØRSALONG 

"1 nye rniljøven.nlige lokaler" 
Fra tirsdag 28. september 

Kirkebygden - tif. 64926401 

FAMILEDAGEN 
Høsten er her igjen og  det er tid for 
'Famiiedagen 93" 

Den vil bli holdt pa Ytre Enebakk barneskole 

LØRDAG 16. OKTOBER 
Det blir kafé, hobbyvirksomhet for barna, underhoidning, lotteri 
M.M. 

Alle er hjertelig velkomne. Se nrmere oppslag i bygda. 

Ytre Enebakk Husmorlag 

10 

"FRA PRESTVIEGEN TIL SJØSALA" 
Arets musikksatsirig under Kulturdagene 1993 søker sangsoiis-
ter fra Enebakk. 
(Tidsrommet søndag 21. november til og med 27, november 
1993) 

"Fra Prestsvgen til Sjøsala er en musikksatsing som setter 
søkelyset pa Alf Prøysen og Evert Taubes diktning og visekunst. 
Solister blir Lars Klevstrand og Wenche Halland, samt 8- 10 
manns orkester og Enebakk Blandakor. 
MEN, vi behøver ytterligere kvinnelige og mannlige solister pa 
tilsammen 5 melodier. 
Ta kontakt med kulturkontoret - tif. 64 92 60 55 
for nrmere informasjon. 

Hilsen Leif Lillejordet og Stig Adolfsen 

IV 
ENEBAKK KOMMUNE 

UTDELING AV LEGJLT 

Karl Lund og br. legat 
Renter av legatet deles Ut til ungdom i Enebakk som skal gjen-
nomgA landbruksskole, fylkesskole, fylkets husmorskole, gart-
nerIare eller lignende landbruksutdanning. 

Sammenslâtt legat 
Rentene av Enebakk kommunes sammenslãtte legat skal deles 
ut med 1/2 part til pensjonister eller uføretrygdede i Enebakk og 
1/2 part til skoleungdom hjemmehørende i Enebakk, til utdan-
fling utover grunnskolen. 

Thv.Bøhlers legat 
Rentene av legatet skal deles Ut til bra, evnerik og virkelysten 
ungdom, hjemmehørende i Enebakk kommune, som trenger 
økonomisk støtte til utdanning innen jordbruk, skogbruk og 
binringer som hører til disse hovedgrupper. 

SØknâdsskjemaer/nrmere opplysninger fas ved henvendelse til 
Enebakk formannskapskontor - tlf. 64 92 60 60. 

Søknadene, vediagt kopi av skolebvis, sendes Enebakk for-
mannskapskontor, 1912 Enebakk innen 15.oktober 1993. 

HUSFLIDUTSALG I YTRE 
Har du noe du gjerne vii selge? 

Vi ãpner husflid og brukskunstutsalg, og ønsker kontakt med 
flere produsenter 

SNAREST!!! 
Ta kontakt med: 	 - 

Eva Haug 64 92 4249 - Bent Teig 64 92 5174 
Eva Jannum Holstad 64 92 45 52 

LJEW%. 

Søndag 26.september 
kl.10.00 
Famiiiesøndagsskóie 
kL19.00 Venner fra ørjetun 
evangeliesenter synger og 
vitner 
Søndag 3.oktober 
ki. 10.00 Søndagsskole 
kl.18.00 (Merk tiden) 
Betel Hornorkester deltar 
Tirsdag 5.oktober 
Id. 19.00 Kveidsbibelskoie pa 
ødegârden. Tom Aune 
underviser 
Onsdag 1.oktober 
kLi9.30 Menighetsmøte 
Torsdag 7.10 
kI.11.30 -  Formiddagstreff 
Søndag 17. oktober 
Id. 10.00 Søndagsskole 
kI.18.00 MØte 
Søndag 24.oktober 
KL. 11.00 Brass 93-
Konsert pa Mjr ungdoms-
skole 
Onsdag 27.oktober 
Id. 19.00 Kveldsskole pa 
ødegárden 
Terje Berg underviser:, 

VELKOMMEN TIL BETEL 

Tenk 
trivsel 

- tenk  P 
Enebakk! 

HEI, 
Har du lyst til a synge i kor, sA er DYNAMIS noe 
for deg. 
Vi er ca 35 gutter og jenter fra 1. - 6. kiasse som over 
pa EMAUS hver tirsdag fra 18.00 - 19.00. 
Koret har egen komp-gruppe som bestâr av bassgitar, 
trommer og piano. 
Vi er fire vokseniedere - to menn og to darner. 
Vii du bli med er det bare a mote opp pa Øveisen pa 
tirsdager ki. 18.00. 

Hjertelig velkommen! 

Nasjonalforeningen 
Enebakk Helselag 

HOB B YUTS TILLING 
pa Enebakk Herredshus 

Lørdag 9. og søndag 10. oktober 1993 

Apent Iørdag ki. 12.00 og søndag kI. 13.0 

FOLKEBADET 

v/Enebakk Ungdomsskole er ãpent freda-

ger fra kl.18.00 - 21.00 

ENEBAKK HIS TORIELAG 
H0STAKTIVITETER 

Lørdag 25. september:  
Frammøtc og parkering v/Mjrha11en kI. 10.00. Felles buss til 
Omberg. Kr 10 pr pers.. 
RUSLETUR 
Omberg - Huseby - KjØlstad - Nordby - Kamperud - 
Idrettssplassen - BrAthendammen - Mjrha11en. Skilting av plas-
ser. Turleder: Rolf Solberg 
Oktober - november 	LOKALHISTORISK ARBEID 
Mandag 11.1011.19 
Mandag 25.101I.19 

Mandag 8.1 1.kl.19.00 

Onsdag 1. desember: 

kI. 18.30 Arsmøte 
kI.19.15 Foredrag 

Gamle Herredshus: Minneinnsaml. 
Avmerking av plasser, gamle veier 
m.m.( kulturminner) pa kart. 
Gamle Herredshus: Registrering av 
lokaihistorisk privatmateriale. 

ARSMØTE 
ENEBAKK HERREDSHUS 
Utvandrerhistorie v/Knut Djupedal 
bestyrer ved Norsk 
Utvandrermuseum pt Hamar 
Bevertning. 

, MØTER I HOVEDUTVALGENE 
24.sept.. - 5. nov. 

Administrasjonsutvalget: 
Torsdag 30.september kI. 19.00 - Formannskapssalen 
Torsdag 4.november ki. 19.00- Formannskapssalen 
Kommunestyret: 
Mandag 25.oktober kI. 18.30- Herredsstyresalen 
Formannskapet: 
Mandag 4.okt6ber kI. 19.00 - Formannskapssalen 
Mandag 1 1.oktobcr kI. 19.00- Formannskapssalen 
Mandag 1.november kI. 19.00- Formannskapssalen 
Skolestyret: 
Tirsdag 2. november kI. 19.00 
Styret for teknikk og miljø: 
Torsdag 14.oktober ki. 19.00 - Herredshusets kantine 
Kulturstyret: 
Torsdag 21 .oktober kl.19.00 - Gamle Herredsstyresal 

Til saigs 

TIL SALGS 
ønsker a selge en vugge fra 
Norsk byggekunst, iite brukt, 
kr. 1.500. 

TV. 6492 52 69 

EMMALJUNGA 
KOMBIVOGN 

91 model!, mintgrønn 
selges rirneiig. 

HE 62 92 55 52 

Diverse 

Voksen 
rengjøringshjelp 

søkes til enebolig i 
VAglia 3 - 6 t pr uke. 
Teief. 64 92 55 52 

HYBELKOMFYR 
ønskes kjøpt. 
Henv. 
Ytre Enebakk Ungdomsklubb 
v/Karin Holmedal 
tlf 64 92 51 34 

KOMPOSTEN 



FOTBALLGRUPPA AVHOLDER 

L OPPEMA RKED 

LØRDAG 16 OKTOBER 
KL. 10.00- 1700 

STRANDEN SKOLE, 
FLA TEB Y 

A UKSJON KL. 15.00 

SALG AV BRUS, PØLSER, 
VAFLER, KAKER OG KAFFE 

ENEBAKK IDRETTSFORENING 

NE STE UTGAVE AV KOMPOSTEN K0Mv1ER 
FREDAG 5. NOVEMBER 

1NNLEVERINGSFRIST: 26. OKTOBER 

ENEBAKK KOMMUNE 
BEDRIFTSIDRETTSLAGET 

Skyttergruppa har startet opp treninga pa brannstasjonens skyte- 
bane. 
Det vii bii trening hver onsdag fremover. 
Vi har 1uftgevar og kuler, men vi trenger fiere skytere. 
De som ønsker A were med i Folio luftgewerserien, er det f1- 
gende uker skyting: 1993 uke 39,4 1, 44, 47 og 50. 
11994: uke 2, 5, 10 og 12. 
Kontaktperson for spørsmAl angAende skyting er: 
Harry Skaarud - tif. 64 92 60 60 

LYST PA TRIM I HOST? 
Skigruppa I ElF arrangerer i host TRIMKA-
RUSELL i omrAdet vlStreiflnn pa F1ateby, 
NB: Dette er ikke noet  mesterskap", men 
ment som en fin anledning til A komme 
seg Ut noen søndager! 

Vi ønsker alle aldersgrupper velkommen! 

Dato: Søndagene 26. september, 
17. oktober og 31. oktober 

Start: Alle dager ki. 12.00  
Pitmelding: Samme dag, pa Streifinn, 64 92 87 70 

ki. 10.00- 11.30 
Gebyr: 	kr. 100 - kr. 300 for hele familien 
Premieutdeling:  
Umiddelbart etter siste lop 31. oktober 

Forespørsler: Rundtom, tif. 64 92 86 67 
I forbindelse med løpet den 17.oktober vil det ogsA bli en 
BYTTEDAG for sportsutstyr og kher. Dette mA leveres for 
kI. 11.00. 

Ta en loftsrydding - her kan det were penger A spare. 

SKITRENING 10 AR - 
ALLIDRETT 4/KISKOLE, 7 -9 AR 
Skitreting er i gang pA Hauglia skole, Fiatcby, tirsdag og tors-

dag fra ki. 18.00.  
Dersom du har lyst til A were med, kan du mote opp en trenings-
kvcld, og du vii fA vite mer. 
A11-idrett har startet pA Hauglia skole tirsdager ki. 17.30. OgsA 
her er det bare A mote opp 

TURNGRUPPA - ENEBAKK IF 
starter vanngymnastikk pA Enebakk ungdomsskole 

onsdag 29. september kI.19.30 
PAmelding og betaling pA stedet Kursavgift kr. 330 

KOMPOSTEN 

LAG OG FORENINGERS 
MØTEKALENDER 

MISJONSHUSET 
Fredag 24. september ki. 19.30 Mote 
Oktober 
Fredag l.oktober  kl.i9.30 Mote 
Onsdag 13. - søndag 17.okt. - 
MØTEUKE vIRoIf Kr.Skaar, sØnd.FEST, 18.00 
Bevertning 
Søndag 31 .oktober ki. 11.00 Formiddagsmøte Gunnar Oseng 
Lørdag 9.oktober  
kI. 11.00 - 13.00 FORMIDDAGSSAMLING 
Hobbyarbeid/aktiviteter Utlodning - Bevertning 

YTRE ENEBAKK SKOLEMUSIKKORPS 
Tirsdag 28.9 - Arsmøte 

ENEBAKK PENSJONISTFORENING 
Onsdag 13. oktober ki.16.30 - Medlemsmøte i Herredshuset 

NASJONALFORENINGENS HELSELAG ENEBAKK 
Onsdag 6. oktober 
ki. 10.30 Eldretreff, Stranden Bedehus 
Tirsdag  I 9.oktober 
Id. 10.30 Eldretreff - Enebakk 1-Ierredshus 
Tirsadag 28. september 
Id. 10.30 - Eldretreff - Betel, Ytre Enebakk 

ENEBAKK BONDEKVINNELAG 
Tirsdag 26.oktober Id. 19.00 
Arsmøte pA Bøndernes Hus 

TAKK FOR TILLITEN! 

Jeg vii stà pa for Senterideene 

Anne E. Lahnstein 

Stemmetallet I Enebakk Økte fra 348 (1989) til 780 
	  klipp Ut 	  

Jeg Ønsker nrmere informasjon om Senterpartiet. 

Ja 
Sendes: Thorvald Ungersness, 1914 Ytre Enebakk 

Nam 

Adresse: 

STUDIERINGER 
ENEBAKK 
UNGDOMSSKOLE 

Ved Enebakk ungdomsskole 
forsØker man nA A sette i 
gang studieringer for skolens 
clever. Prosessen er satt i 
gang av FAU, 
Bakgrunnen er at det er fram-
kommet ønske om hjelp og 
støtteundervisning. 
Det er foreidrene som skal stA 
for organiseringen av dette 
tilbudet. Meningen er at man 
skai ta for seg smA eievgrup-
per som ønsker A gjøre noe 
mer med skolearbeidet, 
eksempeivis gjØre lekser, 
jobbe samen om matteinnfø-
ring, og stiler - eller studere 
emner som den enkelte 
Ønsker A forbedre seg I. 

Hensikten med studieringene 
er at elevene hjelper hveran-
dre med skolearbeidet, og at 
foreidrene trAr til nAr det er 
ønskelig. 

Det er imidlertid opp til de 
enkelte clever og grupper A 
finne sin arbeidsform. 
MAlet med studieringene er A 
øke interesse og motivasjon 
for a here. 

Er du, elev ved 
Enebakk ungdomssko-
le, interessert i a bli 
med i en studiering, sã 
si fra til kereren din. 

Foreidre oppfordres til 
it melde seg som ringle-
dere. Ta kontakt med 
skolen 



Rorleggerfirma 
ERIK KJELGAARD 
Varme, sanitr, nybygg og rehabiliteriog 

Utieie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling 

Vi holder til i Enebakk Molle 
1914 Ytre Enebakk, tlf. 6492 4639 

Mobil: 030 32 665 

Tenk 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! 12. — 28. NOVEMBER 

HUSK 
KULTURDA GENE 

• Err 
ata~ama_ IWK 

TLF. 64 92 83 74 

Lett behagelig 

DAMESTOVLETT 

Kr3991' 

Tenk 
trivsel 

-tenk V 
Enebakk! 

FLATEBYS ENTER ET 
APENT 	 1000-1700 
TORSDAG 	1000-1800 
LORDAG 	10.00-1 500 

DAME-
:STO1L Eli 
m/krafttg sale 

Kun AN 

W. 

I 

Moteriktig 
STOVLETT 
Nr. 36-41 

399 ( 

Solid STOVLET 
n/kraftig sale 

Kp 48,5,m  

KOMPOSTEN 

FAG & SERVICE 
Din lokale rorlegger 

ANDRESEN 
& SONNER A/S 
Vágliveien 25, Ytre Enebakk 
TIf. 64 92 43 54- 64 92 48 92 

Mobil 030 36 127 

Elektrorep. 
Egil H. Jorgensen 
Flatebysenteret tlf. 64 92 92 81 

SAW OG REP. AV ELEKTRISKE 
HUSHOLDNINGSMASKINER, 

RADIO - TV - VIDEO 
Parabolantenner - Nokkelfiling 

Ikke la re'nskàpsfØrin-
gen din bli et sjansespili! 

ebakk 
• gn*kpkønte % 
Godkjent regnskapskontor 

Postboks 24,1912 Enebakk 
Telefon 64 92 63 03 

ENEBAKK 
VANN OG VARME 

v/Ole Anton Gystad 
--Durud Gird 

1914 Ytre Enebakk 
- Døgnservice - 

1ff. 64 92 46 30 
Mobil 030 04 997 - 030 38 565 

J 	BYGG-OGTØMMERMESTER 	  P 
0 ILA Per-Erik Ostlie a.s  
0 I1914VTAEENEBAKK.TLF.6492 	0 

.din lokale byggmester 

L -fagkurnlskap gir trygghet 

Marit Efin Sørli 
Naturterapeut 

111111111 

ENEBAKK NATURTERAPI 
TIf. 64 92 70 44 

Fotsoneterapi, aromaterapi, kinesiologi, oreakupunktur, 
kraniosakra!terapj, ko Stho!dsvelledn ing, magnetfeltierapi. 
Diplom fra Instituti for Helhetsmedisin - Med/em av NFS 

Rugvn. 4 B 	 1912 Enebakk 

E 	ENEBAKK VAKT 
OG SERVICE 

TLF. 64 92 71 72 
Personsoker 096 97 823 

Postboks 70, 1912 ENEBAKK 

Vaktho!d — alarmmottak, 
alarmsentral 

UTSIKTS 
RAMMEVERKSTED 

1911 Flateby 

Alt I innramming 
Rask levering 

hf. 64 92 86 10 

GJENSIDIG[ 
forsikring 
Kirkegt. 1, 

Vektertorget 
2000 Lillestroni 

Telefon: 63 81 09 11 

Tenk 
trivsel 

—
tenk 
Enebakk! 

Megler'n I Enebakk 
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe 

bade kjøper og selger. 
Bohg-, fritids- og nringseiendommer. 

Ta uforpliktende kontakt. 

1  TRYI EIENDOMSMEc3LING AS 
,mSel 	

'"'- 	
k•.. 	 0*A. IM' 

Fje//veien 65. 1914 VIce Enebakk, 70.: 54 029570   

"ENEBAKK Mandag: 
FOLKE 	16.00 - 19.00 
BIBLIOTEK Tirsdag 

9.30 - 14.30 
Apningstider: 	Onsdag 

9.30 - 14.30 

Torsdag 
16.00 - 19.00 
Fredag 
9.30 - 14.30 

I 
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Gr 	 av 

orga0 W~ j.* fiewlEnebakk kommune ligger n p bordet i form av 
en enstemmig innstilling fra styringsgruppa. 
Pa veien fram har ansatte, tffitsvalgte og politikere jobb 

er med forskjellige omrâder som har omfattet poll 
administrativ og praktlsk 0: 

C KUNDETORG) 	 = politisk organ 

= administrativ enhet STYRINGSGRUPPENS FORSLAG AV 15.09.1993 

:KONTROW 

KULTURJOMSORG 

politick struktur 

administrativ struktur 
RADMANN 

(
Politisk •'•\ 

\ekretariatJ 

( 
STAB 
) 

FELLES- 
IJENESTER 

L-~, 1'~~ 
HELSE PLEIE I SOSIAL Opp- KIRKE I TEKNISK KOMM- LAND- 

OMSORG vEKST KULTUR SKOG BRUK 

DFOR 
Polihsk Lederteam  

KOMPOSTEN 

OU-prosessen 

Helhetstenkl*ng og samarbel*d 
nokkelord i ny organisasjon 
POLITISK 
ORGANISERING 

Hovedutvalgene 
nedlegges 

Internt i kommunen har proses-
sen sà Iangt har medfØrt en 
avvikling av etatene som 1.3. 
ble erstattet med ni ulike tie-
nesteomrAder. 
Det er ogsA innført fullført 
saksbehandling, som sikrer ras-
kere beslutninger og mindre 
byrâkrati. 

Det forsiag som nâ foreligger 
fra styringsgruppa inneberer at 
hovedutvalgene i sin nâveren-
de form nedlegges, og erstattets 
av følgende tre utvalg, direkte 
underlagt kommunestyret, med 
saksomrAder fra tidligere 
hovedutvalg: 

1 	Utvalg for oppvekst- 
/kultur/omsorg OKO) med 9 
medkmmer som kommer fra 
skolestyre, kulturstyre, helse-
og sosialstyre og rãdet for 
funksjonshemmede. 

2 	Utvalg for økonomi og 
aministrasjon med 9 medlem-
mer som kommer fra for-
mannskap(som ogsã blir bor-
te) , ADU og skatteutvalget. 

3 	Utvalg for teknikk- 
/ressursforvaltning ( 9 mcd- 

skal ha sitt eget sekretariat. 

ADMINISTRATIV 
ORGANISERING 
Fra 1 mars i Ar har ni tjeneste-
omrAder erastattet de tidl igere 
etatene. Det foreslAs nA A dele 
virksomheten inn i 8 tjeneste-
omrAder som er: 

Helse, pleie og omsorg, sosial, 
kirke/kultur, teknisk, kom-
mune-skogene-/Iandbruk 

Fu11frt saksbehandling 
Fra 1. mars i Ar bie det innført 
fullført saksbehandling. 
Det betyr at innstilling til poli-
tiske utvalg fremmes i adminis- 
trasjonssjefens 	navn. 
Utvalgene innstilier direkte til 
kommunestyret. Dermed blir 
det kun en administrativ saks-
behandling, noe som sikrer ras-
kere saksgang og mindre bruk 
av byrAkratiske ressurser. 

Kundetorg 
Det er tidligere i prosessen fat-
tet vedtak om innfØring av 
kundetorg/informasjonssenter/ 
servicebutikk. 	- 

I styrngsgruppas innstilling er 
kundetorget tjenesteomrAdenes 
forlengede arm ut mot publi-
kum. Dette for A sikre god ser-
vice og direkte kontakt mellom 
publikum og kommunens tje-
nestetiibud. Som innbygger 
skal du her kunne fA raske og 
presise svar og informasjon du 
trenger fra de forskjeIiie tje-
nesteomrAdene uteri A matte fly 
fra kontor til kontor med ufor-
rettet sak. PA kundetorget vii 
det ailtiod were noen som kan 
svare deg. 
NAr det gjelder interne felles-
funksjoner er disse holdt adskilt 

Framdrift 
Styringsgruppas forsiag er 
nfi ute pa høring i basisor-
ganisasjonene, pollitiske 
partier og arbeidstakeror-
ganisasjoner med hørings-
Inst 20. oktober. Deretter 
skal høringsrunden bear-
beides for saken behand-
les i formannskapet 8. 
november. 
22. november, blir det 
behandling i kommune-
styret i ekstraordirnert 
mote. 

.OKtO 

emmer) fra styret for tek-
nikk og miIjø, bygningsrâd 
brannstyre styret for kom-
inuneskogene, landbruks-
nemnd, innlandsfiskenmnd, 
viltnemnd og dyreverns-
nemnd. 

NAr det gjelder antaliet med-
lemmer i utvalgene, skal det 
gjØres nødvendige tilpasninger 
i overgangsperioden fram til 
neste vaig. 

Helhetstenking 
Det skal vre gjennomgAende 
representasjon - utvalgsmed-
lemmene er aile ogsA kommu- 

nestyremedlemmer. Dette for a 
sikre kontinuitet og heihetsten-
king. 
Filosofien er at kommunesty-
rets 33 foikevaigte representan-
ter er det viktigste instrument i 
det lokalpolitiske miljø. De har 
gjennom vaig fArt foikets tillit. 
For A gjØre kommunestyret sA 
mM- verdi og heihetsorientert 
som mulig mA kommunestyret 
utgjøre de utvalg som beslutter 
innenfor de forskjeilige saks-
omrAder. Man mener at politis-
ke utvalg som bestAr av kom-
munestyrets medlemmer vii 
sikre samarbeid og tverrfaglig-
het. 

Kommunestyrert/utvaigene 
skal kunne opprette ad-hoc 
komiteer etter behov, og her 
anbefaler styringsgruppa en 
bevisst bruk av slike grupper 
for A trekke et bredere fagiig og 
politisk engasjement i konkrete 
saker. 
Ellers skal ordfØreren fordeie 
sakene til utvalgene etter 
behov. 
Som en helt fly instans i den 
poiitiske organisering kommer 
et politisk lederteam. Dette skal 
bestA av ordfører som ieder for 
det Økonomiskladministrative 
utvalg og de to andre utvalgsie-
derne. Det politiske lederteamet 


