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Utvidet
ãpningstid i
banken
Giadmelding fra
Sparebanken NOR
[Ytre Enebakk:
Apningsticien er
utvidet til ki 17.00
fra mandag til tors[dag. Fredager er
I ãpningstiden fort:satt til kL15.30.

Side 6
Enebakkskolen
ar 2007 Hvordan skal
den se ut?
Les om skolebruksplanen pa
Side 5
SpesialavfallProblem eller
utfordring?
Side 4

Ei myk og miljovennlig bygd
Enebakk skal vre
en trivelig kommune
i bo i! Oppvekst,
pieie og omsorg, helse og sosial, kuitur
og miljøvern er vecitatt som spesielle satsingsomráder.
Enebakk Ønsker
bevisst a prioritere
myke verdier.
Dette er Mare medsettinger i det forsiag
til kommunepian for
1995 - 2007 som nã
er ute pa høring.
Høriugsfristen er
21.oktober, og planen
A bli behandlet i
behandling i sitt
formannskapet 7.
møte 12.desember.
eller 14.november.
Kommunestyret far
Side 3
kommuneplanen til

Oppvekst er et av satsinsomradene, og samspill mellom det offentlige, privatpersoner og frivillige organ isasjoner Lykkes man her, kan disse medlemmene i
Juniorkiubben i Kirkebygden ungdomsklubb se framtida lyst i mote.

Kulturdager med ny vri

1

Kuiturdagene viii ár bli avikiet i tidsrommet 9. - 13.november.
Arrangementene er lokalisert til Kirkebygden, og arenaer for det som skal
foregã er Herredsstyresalen, Enebakk ungdomsskole og Ignarbakke.

Roma midt
imot!

Det blir utstillinger hvor
lokale brukskunstnere og
nringsdrivende eksponerer
seg med demonstrasjoner og
saig av sine produkter. Det
blir konserter, teater, dariseaftener og utdeling av Arets kulturpris.

Ordfører Einar Hoistad har
talt Roma midt imot! I et
âpent brev til KS-leder
Halvdan Skard tordner ordfØreren over Skards holdninger
i forbindelse med sentral
banksjef Torstein Molands
uttalelse om inndragelse av 2
milliarder fra kommunene
som følge av økt skatteinngang. Ligg unna pengene
vire, sier ordføreren. I skrivende stund er KS-leederen
pA besøk hos ordføreren som
blir intervjuet av Kommunal
Rapport. Man er blitt hørt!
Les ordførerens brev pA

Side 2

Enebahh hommune

t

ber. Her blir det et "ungt program, med ungdomsgospelkoret i Mari menighet,
Flateby barne og ungdomskor, Nowhereland, og
Enebakk Blandakor. Fra programet kan ellers nevnes en

stor korpskonsert, og idrettsball pa Ignarbakke hvor
idretteforeningene stAr som
arrangØr. - Mer vii vi foreløpig ikke rope, sier kultursjef
Sandvik. Men han lover flere
godbiter.

Sauer bitt
ihjel av
løshunder
To hunder ikk natt til
lordag iØs pa 4 saner
en eiendom i Ytre
Enebakk. To av sauene
ble bitt ihjei, en tredje
var i sterkt forkommen
tiistand og ble brakt til
veterinarhøgsko1en.
Bare et lam kom fra den
forferdeiige tragedien
uten nevneverdige skader.

pa

Det har vrt stor interesse for
A delta pA kulturdagene, og
det har derfor ikke vrt vanskelig for kulturadministrasjonen A snekre sammen et
program i samarbeid med
arbeidsgruppa for kulturdagene som bestAr av representanter fra de ulike deltagergruppene.

BAde leder i dyrevernsnemnda,
Thor RAken, og Knut Bjørnstad
ved Enebakk lensmannskontor
henstiller nA til alle hundeeiere
om A passe pA hundene sine!
Hvis hunder gAr løs pA bufe kan
de begjeres avlivet omgAende.
-Det ble ogsA gjort i dette ti ifellet.

Selve Apningsarrangenientet
foregAr pa Enebakk ungdornsskole onsdag 9.novem-

Det var et forferdelig syn som
møtte saueeieren da han lØrdag
morgen skulle se til dyra sine!
Bandet Nowwhe re/and blir med pd âpningen

forts. s. 12
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o rdfØ re rens

FRIGJØRINGSJUBILEET 1995
Det arbeides med forberedelsene til lokalt
arrangement i forbindelse med jubileet til neste An
For a fà oversikt over krigsdeltagere/personer med
deltagermedaijen som er bosatt i Enebakk, Ønsker
kommunen opplysninger om dette. Det bes om at det
tas kontakt med Enebakk komune vfkulturkontoret,
tif. 64926060, eller send skriftlig melding
innen 31.10.

hjØrne
Kiar melding om
skattekroner.
Apent brev til leder
i KS, Halvdan
Skard, om forventet
økt skatteinngang
til kommunene.
Det stilles naturligen
vissforventning til KSlederen ute i kommunene. Han erenavvâre
fremste fanebcerere iforhold til det som opptar
oss mer enn noe annet
for tiden, vrt Økonomiske grunniag.
Pa b-akgrunn av sentralbanksjef Torstein
Molands uttalelse om
inndragning av 2 milliarderfra kommunene,
oppieves KS-lederens
hoidning ikke bare som
talentlØs, men som en
direkte motarbeidelse av
kommunenes interesser
Enebakk kommune kan
ikke akseptere regjeringens prioriteringer uten
en helt grunnieggende
endring ifordelingspoiitikken til kommunene.
Den Økte skatteinngang-

20.000 til fritidstiltak
Enebakk kulturstyre bevilget i
siste mote kr. 21.200til fritidstiltak for funksjonshernmede.
10.000 ble bevilget til Enebakk
lokallag av NFPU til forskjellige tiltak, som musikkgrupper,
matlagingskurs, kafetreff etc. alt i smarbeid med frivillige
organisasjoner.
Foredireforeningen for funksjonshemmede fikk 10.000 kro-

Enebakk kommune er en
av Norges lOfattigste
kommuner, enten mdlt i
netto drftsutgfter pr
innbygger, eller malt i
netto inntekter pr inbygger Defleste av disse
kommunene ligger
innenfor en radius av
10 mil rundt Oslo. I
denne sammenhengen
kan visnakkeom "fattigbeltet" rundt hovedstaden.
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Enebakk kirke ki. 11
v/Helgheim - 50 àrs
konfirmanter.
Enebakk Blandakor
-Man kirke ki. 11..
v/øvstegãrd. 50 àrs
konfirmanter
Herredshuset ki. 14.
Samvrer for 50-Ars
konfirmanter.

Søndag 2.10. (19.s.ep.)
Man kirke kl.11.
v/Helgheim

Søndag 9.10.(20.s.e.p.)
Enebakk kirke ki. 11.
v/Helgheim. Pres. av
árets konfirmanter.
Kirkekaffe.
Synzygus deltar
Man kirke
U. 11. v/Ovsteg5xd
Pres.av ârets
konfirmanter.
Kirkekaffe.

SØnd.16.10. (21.s.e.p.)
Enebakk kirke ki. 11.00
v/øvsteg*rd.
Høsttakkefest. Enebakk
Bondekvinnelag.
MØTEPLAN

MISJONSHUSET,
YTRE ENEBAKK

Med vennlig hilsen
Einar Hoistad
ordfører

ner til gjennomføring av en
til
weekendtur
Lillehammerdistriktet for 40-50
personer, og det ble bevilget
1.200 kroner til leiropphold for
en funksjonshemmet. Kulturbudsjettet hadde avsatt 50.000
til fritidstiltak for funksjonshemmede i 94. Tidligere er det
bevilget 10.000 kroner til opplegg for funsjonshemmede ved
Flateby Ridesenter

Isloria

23. sept. - 21.okt.

FORMANNSKAPET
Mandag 10.oktober kl.19.00 - Formannskapssalen
HELSE OG SOSIAL
Tirsdag 27.september kl.19.00 - Formannskapssalen
TEKNIKK/BYGNINGIPLANARBEID
Torsdag 13.oktober ki. 19.00 - Formannskapssalen
KULTURSTYRET
Torsdag 6.oktober kl.19.00 - Gamle Herredsstyresal
NATURFORVALTNING
Torsdag 29.september U. 19.00 - Landbrukskontoret

W oppiever et stadig
Økende sprik mellom
pcUagte oppgaver av staten, og tilfØrte ressurser.
Erkjenner KS-lederen
dettefaktum, og vii han
fortsatt kjempe sammen
med ossfor a bedre ressurstilgangen til kommunene?

?hoffl
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For den lokale arrangementskomiteen for
Frigjøringsjubileet
Einar Hoistad
ordfrer

en i var kommune siste
âret, erpr3l.7.94
1,88%. Dette utgjØr for
eksempei mindre enn
varsiet nedgang i skjØnsmidler for 1995.

GUDSTJENESTER
Søndag 25.9.(1$.s.e.p.)

Neste Komposten
kommer
fredag 21. oktober.
Innievering:
1 2.oktober

Fredag 30.9
ki. 19.30 Bibeltime.
Prof.Carl F. WislØff
Søndag 20.10
ki. 19.00 MØte,
Dagfinn Soiheim.
Søndag 16.10
ki. 18.00 Misjonsmøte.
BesØk fra Fjellhaug.
Fredag 21.10k!.
19.00 Bibeltime.
Rektor Egil Sjaastad.

- -PAPIRINNSAMLING
--------Velkommen

Ytre Enebakk og Fjell
TORSDAG 29.SEPTEMBFR
TORSDAG 27.OKTOBER
TORSDAG 24. NOVEMBER
TORSDAG 22.DESEMBER
Flateby, Kirkebygden og
Daiefj erdingen

osten

01 for BOB koliluir

Avisen trykkes i:
Annonsepriser:
Indre
Srnaalenenes
AIm.plass: kr 3.00
Tekstside: kr 3.50 Trykkeri
kr 4.00
Side 3:
Siste side: kr 4.50 Utgis 1 gang i
mâneden
Fag & Service:
kr 1.000 pr. ár

ONSDAG 28.SEPTEMBER
ONSDAG 26.OKTOBER
ONSDAG 23.NOVEMBER
ONSDAG 21.DESEMBER

L
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FRITT FORUM
Under denne vignetten inviteres du til A5 komme med dine synspunkter pa smã og store spørsmâl i Enebakk

EU eller folkestyre?
Demokrati og folkestyre framheves av alle i v.r del av verden som den ideelle styringsmodell, og som de fleste ønsker
a verne om; bade pa lokalpianet
i vr egen bygd og pa det
nasjonale plan. En viktig del
av EU-debatten handler om folkestyret i EU. Det vi ser er at
regjeringene i demokratisk
styrte land overfØrer makt til
udemokratiske organer i EU!
Dette er en farlig utvikling, fordi EU's lovgivere ikke star
direkte ansvarlig overfor folket
i vaig. Lovene vedtas i EU av

unionsrAdet, som ikke stiller
opp i vaig, og som stenger
dØrene i alle saker hvor det er
uenighet eller diskusjon. Kan
et domokrati fungere slik?
Dagens EU-land erkjenner
Apent at man har et demokratisk problem ("demokratisk
underskudd"), og peker ph
Europaparlamentet.
Men
Europaparlamentet har i praksis
nesten ingen myndighet i EUsystemet . Dessuten star det
veldig fjernt fra den enkelte

velger, og svert fA velgere i
EU-landene gidder i. det hele
tatt A stemme ved valgene til
Europaparlamentet.
Ifølge Gro 6 Co er EU et "tilleggsdemokrati". Samtidig gAr
AP inn for A oppheve vetoretten r UnionsrAdet - men derved
plasseres jo vArt eget Storting
Er vArt
helt ph sidelinjen!
demokrati ph biilligsalg?

KjeIl Dehli

Skal kommunen lose
alle va're problemer 9.
Dette er spørsmi1 som
stiles innledningsvis til
den kommuneplanen
høring!
soni nâ e riit'épâ
Hvis svaret er nei, hvilke problemer bør da
•kommunen lose, og pa
hvilken mate?
Mye gir seg gjennom lovverk
og pAlegg fra sentralt hold,
mye gir seg gjennom allerede
vedtatte satsingsomrAder og
lokale politiske vedtak.
Stadig nye reformer har de siste
Arene pAført kommunene stØrre
og stØrre byrder, økonomisk og
arbeidsmessig, uten at pengesekken bar fuigt med.
SpørsmAlet i tittelen er derfor
betimelig, og i det kommuneplanarbeidet som nA pAgAr har
du muligheten for a komme
med uttalelser og innspill.
Et sterkere samspill mellom frivillige organisasjoner og
offentlig innsats er kiart nedfeit
i handlingsplanen ph flere felt
innen vedtatte satsingsomrAder.

Helse og sosial
Innenfor heise og sosial foresiAs det bl. a. A etablere et kontaktorgan mellom frivillige
organisasjoner og hjemmebaserte tjenester, med saniordning
av offentlig og friviliig innsats
som formAl.

Oppvekst
OgsA nAr det gjedler mAlsettingen om gode oppvekstvilkAr
for barn og unge vii kommunen
spille ph lag med frivillige
organisasjoner i forebyggende
arbeid. Tverrsektorieit samarbeid vektlegges ogsA I denne
sammenheng.
Tilstrekeiig kapasitet, og høy
kvaiitet skal tiistrebes for skoicr, barnehager og skolefritidsordninger.(Her ligger ogsA sko-

lebruksplanen nA til hØring.
Den er utarbeidet med samme
planforutsetninger som ligger
-til grunn for kommuneplanen)
Videre vektlegges A etablere
service og tjenester so
m ivaretar famihens behov for omsorg
og tilsyn.
Skole for 6-Aringer planlegges
innfØrt fra 1997.

Kultur
Innenfor kultur er mAlsettingen
A bidra til variert kulturvirksomhet som aktiviserer mennesker i alle aldre og med forskjellig forutsetninger.
Kuiturlandskap og vemeverdige bygninger skal vemes, og
befolkningen skal fA et bedre
bibliotektiibud.
OgsA i kultursamenheng satses
det ph samspillet mellom det
offentlige, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker i
samfunnet.
Deltakerkultur skal prionteres
framfor opplevelseskultur, kulturlandskap og vemeverdige
bygningsmiljøer skal sikres, og
registreringen av faste kulturminner fullføres.
NAr det gjelder friluftslivet stArbadeplass ph Vik Øverst PA
handlingsplanen. SA følger
utbedring av badeplassen pA
Brmerud, og opparbeidelse
av badeplass ph Flateby bruk,
Endelig skal friluftsornrAder
iøyper etc. skiltes bedre.
INGEN NYE UTBYGGINGSOMRADER
Arealdelen er ikke forandret
vesentlig fra forrige kommuneplan. Det er nanmest snakk om
en oppdatering av status quo.
Det fremmes ikke forsiag om
nyc utbyggingsomrAder. Som
grunnlag for planen ieges en
befolkningsprognose pa 0,5%
befoikningstilvekst, og boligbehovet er beregnet til 40 i Aret d.v.s. 30 mindre enn i forrige

V

I

plan. Ifølge prognosene vil
boligbyggingen i hovedsak
lokaliseres til Ytre Enebakk og
Flateby. Boligbyggingen i
Kirkebygden er beregnet til 1
boenhet i Aret.
Det legges ikke iii nyc hytteomrAder, og byggeforbudet i
100 meters sonen opprettholdes.

Nring
MAlet er A skape 25 nyc
arbeidsplasser i Aret fram mot
hr 2000.
Innen jordbruk og skogbruk er
mAlet a forbedre produksjonsgrunnlaget og sikre muligheten
for matproduksjon ph lengre
sikt. Man vii bevare og videreutbygge et aktivt skogbruk, og
kartiegge og bevare skogsomrAder som er spesieit vikrige av
hensyn til dyr, fugler, klima og
rekreasjon.

Teknisk
Forurensingen i kommunens
vassdrag skal stoppes, bl.a.
gjennom følgende foreslAtte
handlingsplan:
Utbygging av hovedkloakk i
Ekebergdalen
FramfØring av hovedledning til
Flateby III
Franiføring av hovedledning til
BrAten/Fossnes
Utbygging av kloakkanlegg,
Burstad

Vanforsyningen
Hele kommunen skal sikres tilsterkkelig, sikker og stabil
vannforsyning, og vannkvaliteten mA vre i samsvar med
nasjonale og internasjonale
krav.
Muligheten for sammenknytting av vannverkenes ledningsnett skal utredes. Man Ønsker
ogsA A utrede overgang fra privat til kommunalt vannverk.

ENEBAKK KOMMUNE
Enebakk koinmune med sine 8000 inbyggere ligger i landligeomgivelser, men likevel sentralt Ca. 4 mil Øst for Oslo.

SOSIALKONSULENT/NESTLEDER
Enebakk sosialkontor søker sosii1konsu1entJ
nestleder.
Søkeren ma' ha relevant utdanning, sAsom sosiononVbarnevernspedagog/irer/førsko1ekerer/psykolog etc.
Det er i tillegg Ønskelig med erfaring fra
arbeidsfeltet.
Ved siden av barn og unge, prioriterer Enebakk kommunetiltaksarbeid og Økonomisk rAdgivning.
Sosialkontoret bar en ailsidig sammensatt faggruppe
og søker kreative medarbeidere som bar evne til fleksibilitet i arbeidet. Nestleder trer inni stedet for sosialsjefen ved dennes fravr.
Stillingen er plassert i lønnsramme 7 - 9, lønnstrinn
15 -29, med muligheter for direkte piassering i inntil
lønnstrinn 35 for srlig kvaiifisert søker.
Det kan skaffes bamehageplass i fly barnehage i nrheten avarbeidsstedet.
Nrmere opplysninger ved henvendelse sosialsjef
Ingegerd EspAs, telefon 64 92 60 60.
Søknad med bekreftede vitnemAl og attester sendes
Enebakk kommune, 5.2ja1kontoret. 012 Enebakk:'
oktober

ENEBAKK PENSJONISTFORENING
P.g.a. arrangement under Arets kulturdager, er motet
9.november flyttet til

onsdag 16. november
Sted: Herredsstyresalen

GAVE TIL UNGDOMSARBEID
I ENEBAKK
En hjertelig takk til alle dere som deler sorgen
og savnet med oss ved Evens bortgang.
Det er vanskelig A nA dere alle med en personlig
takk. Men dere skal vite at det nA stAr
kr. 30.000. pA Evens minnefond.
UngdomAklubbledere og vi som vet hva Even
glødet for vii gjøre vArt beste for at pengene
brukes riktig.
Vi trenger bare litt tid!
Takk igjen til dere alle!
fra
Morten og Anne Marit
Kristin
Marius og Hege
Kristine

.
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Spesialavfall - et problem ?
Nei, det behØver ikke a were det, det
gjelder bare a vite hvordan en
behandler det.

intensjonene som enkelte har om A "gjøre floe".
Miljøproblemene kan nA ses pA som miljøutfordringer som den enkelte kan Mare" A gjØre noe
med'.

En landsomfattende opplysningskampanje
kommer fØrste uken i oktober. "Komposten"
ønsker A vre i forkant av kampanjen, slik at
du kan forbedre eventuelle dArlige vaner allerede nA

Du kan:

Visste du:

1. Sorge for at det spesialavfallet du had hjernmet eller pA jobben leveres til mottakene for
spesialavfall. Bruk miljøesken du har fAti av
ROAF

- at et halvt kjøkkenglass med olje kan foruliter drikkevann?
rense

2. UnngA spesialavfall. Let etter alternative
produkter som inneholder mindre eller ingen
miljøgifter. SpØr i butikken etter disse.

- at 500 barn forgiftes av kjemikalier hvert
fir?
- at en vanlig forbruker har tilgang pA ca
10.000 kjemiske produkter?

Se nøye pA etiketten og let etter de oransje helsefaremerkene. StAr det giftig, etsende, branfarhg, helsefarlig eller advansel er det stor sannsynlighet for at varen skal behandles som spesialavfall.

- at et bilbatteri gjenglemt pA et jorde har
forgiftet en hel besetning kuer?

Ikke kjøp rner enn du har bruk for.

- at en liten oljeskvett som soles ned pA bakken kan komme ned i grunnvannet flere
kilometer borte?

3. Tenk gjenbruk og gjenvinning

ikke rart at miljøproblemene med fourensing
fra kjemiske stoffer øker. - Men det gjør heldigvis viljen til A gjøre noe med problemene
ogsA!

LØSNINGEN
Inntil for noen Ar siden hadde vi ikke gode løsfinger pA miljøproblemene forbundet med
spessialavfall. I dag er dette endret, og det finnes gode tilbud til forbrukeme i husholdningene til A bli kvitt spesialavfall pA en forsvarlig
mAte, I Enebakk er det et tilbud om mottak av
spesialavfall pA alle FINA -stasjonene. Dette
gjøt act ikke lenger er noen rimelig grunn
fOr détl enkélte avoss til ikkeA levere spesial'tilmottäkéne Dèt hele handler
- afafl
omA etablere gode vaner og følge opp de gode

Med gjenbruk kan du starte med a tenke deg o
to ganger for du kasserer og kaster floe. Kan
du bruke det om igjen? For eksempel kan du
tenke gjenbruk nAr du maler og renser penslene
i whitespirit. Istendenfor A kaste den brukte
whitespiriten ut vasken, kan du la den stA en
stund slik at malingen faller til bunnen. Da kan
du helle whitespiriten tilbake i flasken og bruke
den om igjen senere. Malingen sorn ligger
igjen i bunnen skal selvsagt leveres som spesialavfall.
Med gjenvinning kan andre nyttiggjøre seg det
du ikke lenger har bruk for. Med gjenvinning
av spesialavfall kan vi fA miljøgiftene inn i et
forsvarlig hAndteringssystem. Derfor er det
viktig at innsaling av spesialavfall blir like innarbeidet som innsamling av glass. papir og
brukt toy. Da en vi koinmet langi pA vel mot en
renere natur

Eksempler P6 spesialavfall

Tenk trivsel
-tenk Enebakk!

Rykende ferske filmer pa' Flateby Kino
Kinogjengere kan glede
seg til mange høyaktuelle tilmgodbiter pa
Flateby kino i host
FLINTSTONES
YABBA- DABBA- DOO.
Tegneserien om familien
Flintstones er blitt helaftensspiliefilm-og folk strØmmer til
kinoene rundt om i landet. NA
forventer vi en folkevandring
til Flateby Kino.
Vi er spesielt stolte over A kunne presentere oktober mAnedsfilmer. Filmene er de nyeste pA
markedet, vi har faktisk fAtt flere av filmene samtidig som de

vises i Oslo.
TI KNIVER I HJERTET,
basert pA Lars Saabye
Chnistensens roman"Gutten
som yule vre en av gutta".
UnØdvendig A si noe mer om
denne. Avisene har vrt fulle
av godord for filmdebu-tanten
Marius Hoists film.

MAVERICK.
For de minste mA vi ikke glemme TOMMELISE. En koseligH.C.
etter
familieflim
Andersens eventyr om om
piken som ikke van større enn
en tommel. Spenning og

humor, sang ogdramatikk.
En kiassisk helaftens tegnefilm
- OG DEN HAR NORSK
TALE.

15.000 til
lekeplas ser
Enebakk kulturstyre
bevilget i sitt siste mote
kr.15.000 til Flateby Vel
til opprusting av 8 lekeplasser pa Flateby

HILSEN FLATEBY KINO

Har du savnet Eddie Murphy.
NA er han i farta igjen i
BEVERLYHILLS PURK III.
Verdens stØrste gambler har
endelig mØtt sin makker.
Mt MelGibson og Jodi Foster

M011bg, 01jeM43teP 09 clbbet Di1I0arI19
!
avI1 skal (kke kc*steg hetbi
En del avfall inneholder miljøgifter som
krever spesialbehandling. Det gjelder
bl.a. rester av maling, lakk, løsenikller,
brukt olje og gamle bilbaftenier.
Kommunen har egne mottak for spesialavfall. Var sA snill og bruk dem.

f-let' er korornunen9 inotkk
or pe91c1k1V1ciII

PINTA-catasjonene
-Ytre Enebakk
- Kirkebygda
- Flateby
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Skolebruksplanen:

Mange alternativer — store prisforskjeller
Hvordan skal skolestrukturen se ut i
Enebakk 10 ãr framover
i tiden? Hva er nØdvendig av utbygginger ved
eksisterende skoler?
Hvordan vii skolestart
for 6-ãringer og videreutvikling av SF0 virke
inn pa utbyggingsbehovet, og hva koster det?

modellene vii medføre endringer i dagens struktur i Ytre
Enebakk krets, og Mjr ungdomsskole vii under alie
omstendigheter ha nok plass til
A dekke behovet i planperioden.

Skolebruksplanen
for
Enebakk for perioden
1994 - 2004 er nà ute til
høring, med høringsfrist 1
oktober.

Modell 1

Planforutsetninger
Planen baserer seg pa en
befolkningstilveksts pa 0,5 prosent, skolestart for 6-ãringer i
1997, rom for SF0, og regulering av 1memes arealbehov
som følge av fly arbeidstidsavtale.
Planen legger i beregningene
ogsâ til grunn opprettholdelse
av kretsgrensene. 1 1989 ba
rAdmannen skolesjefen vurdere
kretsgrensene blant annet for a
fà mulighet til a fylle opp kiassene bedre og dermed spare
penger. ønsket var A se pa
kommunen som en enhet med
kretsgrenser.
flytende
Referansegruppa tar kiart
avstand fra denne tanken, og
minner om at en av grunnene til
a utarbeide fly skolebrukspian
var at elevene bør gã pa skole i
egen bygd. Dette synet er ogsá
nedfelt i Ot.prp.63 § 13 nr.1
hvor det star "Dei skal skrivast
inn i den kretsen dci soknar til"
I

Fire modeller
I planen er det skissert 4 forskjellige modeller for organisering av enebakkskolen pa
grunnskolenivâ. Ingen av

IV

Investeringsbehovet er avhengig av hviiken modell man velger. Uansett kommer man ikke
utenom en investering pA 16
millioner i 10-Ars perioden ut
fra de forutsetninger som er
Iagt til grunn.

Jnnebarer en viderefØring
av dagens skolestruktur
Mjcer og Enebakk ungdomsskoler vii da ha plass
nok, ved Stranden skole
ma det foretas smâ justeringer Hauglia, Kirkebygden og Ytre Enebakk
skole mal bygges ut, og
prislappen pa denne
modelien er 16,3 mill.
Modell 2
lnnebarer en ungdsomsskole i hver krets.
Hauglia som 0-3 skole,
Stranden skole blir
4-9 skole, Kirkebygden
far 0-9 skole lokalisert til
Enebakk ungdomsskole,
mens Ytre beholder samme struktur som for
model! .Modeilen innebvrer videre utbygging av
Strannden skole, Enebakk
ungdomsskole og Ytre
Enebakk skole
1. Pris. 30,9 millioner.

Veiger man modell tre vii Hauglia skole matte bygges ut til huse en 1 - 6 skole..
Dette er en modell som bade Stranden og Hauglia skole primart Ønsker seg.
Skolesfefen ser ogsá klare fordeler med model! 3, og regner den og mod.] som mestt
aktuelle.
di.rnisskole 7-9 pa Stranden, for Stranden frets,
0-9 skofr' V Ktrkebygden
krets, lokalisert til Enebakk ungdomsskole, og
samme struktur i Ytre
Enebakk krets, som for de
andre modellene. Model!en innebcerer utbygging
av Hauglia, Stranden, Ene
bakk ungdomsskole og
Ytre Enebakk skole.

Modell 3
Inneba?rer full barneskole
- 0-6 pa Hauglia, ren ung-

ENEBAKK KOMMUNE

Ledige assistentstillinger i
skolefritidsordningen ved
Ytre Enebakk skole

Falgende deltidsstillinger er ledige:

1. Fast stilling som assistent, 10-15 timer pr. uke.
2. Engasjement som assistent, 20 timer pr. uke, fram
til 16.06.95.
Tiltredelse sá snart som mulig.
Avianning I LR 1.1, lannstrinn 1-13 (tilsvarer tidligere ltr. 2-8).
Arslannen avkortes med 11,15% da skolefritidsordningene følger skoleruta. Det kan bli aktuelt
med noe utvidet ápningstid aviannet pa timebasis.
De som tilsettes bar ha interesse for, og praksis
fra arbeid med barn.
Nrmere opplysninger ved rektor, tif. 64 92 4168
eller skolesjefen, tif. 64 92 60 60.
Saknad vedlagt kopier av attester og vitnemál
sendes Enebakk kommune, skolekontoret, 1912
Enebakk, innen 30.09.94.

Skolesj efen

Pris: kr. 28,2 mill.
Modell 4
Samme struktur som for
model! 3 - bortsett fra at
det legges opp.til 2 ungdomsskoler - Mjar ungdomsskole - pluss ungdomsskole 7 - 9 for
Kirkebygden og Stranden
til
lokalisert
krets,
Stranden skole. Denne
mode/len ansees av referansegruppen som uaktueil, og de Økonomiske
konsekvensene er derfor
ikke utredet.
Modell 2 og 3 vii begge medføre besparelser pA driftssiden
ved at man slipper utgifter til
skoleskyss - som i dag tiisvarer
en Arlig utgift pA kr. 350.000.
Nat det .gjelder modell 3, opplyser skoleadministrasjonen at
man vil kunne spare
7.5 millioner ved at man beholder Kirkebygden som en 0-3
skole, og bygger ut Enebakk
Ungdomsskole til 4-9 skole.
Dette er en skolemodeil som er
lite utbredt, men som der den
benyttes fungerer bra.

Uttalelser

mener at model 2 blir aitfor
koczFr birn a
)a grunn av

Av de uttaieiser til skolebruks- utbygging av Stranden skole. pianen som foreiigger sA langt, Pedagogisk har han imidletid
framgAr det at bAde Hauglia ikke innvendinger mot en 4-9
skole og Stranden skole pn- skole det gar mer pa økonomi.
mrt Ønsker en struktur for
Stranden krets med 0-6 skole Aitemativ 4 utelukker han fordi
pA Hauglia og 7 - 9 skole pA referansegruppen har betegnet
Stranden. Aiternativt Ønsker den som uaktueil. Dermed er
Hauglia A opprettholde dagens det sannsynligvis verken iokali
kretsen. politisk eller pedagogisk oppskolestruktur
Kirkebygden skole presiserer siutning om en slik modell..
innebrer biant
Ønsket om A behoide kretsgren- Modell 3
ser, og A beholde egne clever i annet 0-9 skole i Kirkebygden.
egen krets - sriig for det som Vii det vre pedagogisk akseptabelt?
gjelder barnetrinnet (0-6)
- Forrige gang dette ble foreMjr ungdomsskole ønsker slAtt var i 85 - aitsA for 10 Ar
ingen forandring i Ytre siden, og dengang bie 1-9 iøsEnebakk krets. Det gjØr heller ningen nesten set pA som faglig
ikke Ytre Enebakk skole, boil- mindreverdig, sier Holm. - I
sett fra det a ta imot 6 Anngene dag tror jeg det er mer spiselig,
Skolen understreker eilers og jeg ser pa det som en bAde
god og spennende løsning.
behovet for utbygging.
Fra frivillige organisasjoner
foreligger i skrivende stund
uttalelse fra VAgiia Vel som er
opptatt av at korttidsbarnehagen fortsatt kan bli i førskolelokalene, og fra IL Driv som
av
pAbygging
ønsker
Mjrhaiien i 3 etasjer.

Minimum
16 millioner
- Seiv med videreføring av
dagens modell kreves en utteiling pA 16 mullioneri løpet av
pianperioden. Hvordan skal
dette innpasses i budsjettene,
og hvilke tanker gjør man seg
•Om prionteringene totalt?
- Foreløpig er det sAvidt jeg vet
ikke san pA dagsorden i poiitisk
iederterteam,sier Holm.

NAr det gjelder kapasitetsmessige forhold har Stranden skole
ønske om et stort forsamlingslokaie i tiiknytning lii skolen
for felles aktiviteter og fritidsaktiviteter, Enebakk ungdoms- Høringsfristen for skolebruksskole Ønsker nier plass til for- planen er som tidligere nevnt
beredelser, Ytre Enebakk skole 1.oktober. Det er dermed fortønsker egne lokaier for SF0, satt anledning for ALLE til A
kiasserom for 6-Aringene, stØrre - komme med innspiii og komarbeidsrom for lreme stort mentarer, som rettes til skolefellesareale og ieskur.
administrasjonen.

Modell 1 og 3
mest aktuelle
-Jeg anser modell 1 og 3 for A
vre de mest aktuelle,. sier
skolesjef Hans Erik Holm, Han

Planen blir behandlet i
skolestyret 25.oktober.
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Utvidet
ãpningstid
i banken

"" Kammarko**r filbake i Enebakk
Hammaro

- Et forsøk pa a imøtekomme publikums
behov, og bringe
ãpningstiden noe mer i
takt med tjenester i
lokalsamfunnet forøvrig,
sier avdelingsleder
Johan Fr. Muller.
Han er imidletid oppmerksom
pA at det likevel vii vre kunder som ikke nAr banken i
Apningstiden, og minner om at
det fortsatt er mulig for publikum A gjØre avtaler utenom
Apningstiden. Blant annet kan
man avtale møter om boligfinansiering helt fram til kl.20.00

0.

1

To vennskapskorforan konserten i Karaistad Domkiirke hØsten 1993
Hammaro Kammarkor er
denne helgen tilbake i
Enebakk. Koret hØrer hjemme i Enebkks vennskapskommUñè HainmarØ som
ligger som en halvøy ute i
Väneren ved Karistad. Koret
besøkte Enebakk i 1990 med
egen konsert i Enebakk kirke.
I tillegg hadde koret et musikaisk samarbeid med
Enebakk Blandakor som ogsâ
privat var vertskap for mange
av korets medlemmer.
Hammarö Kamrnarkör ble
stiftet hØsten 1978, og har
etter dette hoidt et medlemstall pa ca 35 Aktive sangere. Koret har repertoarmessig
holdt en meget variert profiL
Fra idassisk kirkemusikk,
kor-lyrikk og viser til operettemusikk og jazz. De senere
ãr har koret ogsA gâtt pA de

stØrre verk i korlitteraturen,
alene, eller i samarbeidsbl.a.
med
prosjekter
Sehumans "Requiem' og
Gounods St.Cecilia-messe.
Denne messen ble fremført
under en storsiagen konsert i
en fullsatt Karistad domkirke
i desember i fjor med solister
og symfoniorkester. Hjemme
i Hammarö har koret bl.a.
jule - og vArkonserter som
faste innslag i det lokale kulturliv og korets fantasi og
kreativitet kommer like gjerne til uttiykk gjennom musikken som konsertform som
gjennom korets sosiale miljø
og stil.
Med Enebakk kammerkor
som vertskap og samarbeidspartner er det denne gang lagt

opp til to felles konserter.
Konserten i Herredshuset i
Enebakk iørdag 24.september
vii inneholde mer iettfotet
bl.a.
med
kormusikk
Bellman-viser, folketoner,
"Barbershop",samt noe fra
vAre lands sentrale korrepertoar, hvor vi avslutter med
utdrag fra Lars-Erik Larssons
lyriske suite "Förkledd gud" vart broderfoiks kanskje kjreste korverk. Søndag morgen gar turen til den svenske
kirken i Oslo, hvor det i stedet for gudstjeneste blir korkonsert med kirkelig profil.
Under oppholdet i Enebakk
blir vAre svenske venner
ellers vist rundt i Enebakk
kirke og kommunens kunstsamlinger.

Okt tilgjengelighet
Bedre service

Etter søndagens konsert i
Margaretha-kirken gAr turen
til Akershus slott og
Holmenkolien med omvis
ning og avsluttende middag.
Hammarö Kammarkörs opphold er stØttet av Enebakk
kommune.
Enebakk Kanimerkor ser med
spenning og forventning fram
til dette besøket og hAper
Enebakks glade korpublikum
mØter fram i Herredshuset
lørdag ettermiddag og gir
"HammarO-boarna" en varm
velkomst og en god konsertopplevelse her i Kulturbygda
Enebakk.

øystein Moholt

- Ellers er jeg overrasket over
hvor glade folk er i A stA i kø,
sier Muller. Fortsatt star
mange kunder i kø for manuelle tjenester der hvor det finnes
automatiserte alternativer. Det
gjedler giroautomat , kortautomat og kontofon for A nevne
floe. - Jeg er kiar over at folk
kan foretrekke manuelle tjenester Ut fra et sosialt aspekt - det
er hyggelig A slA av en prat.
Men det er jo slik at ogsA kunden tjener pA A bruke de automatiserte tjenestene. I enkelte
tilfeller har det ogsA med sikkerhet A gjØre.
Vi har eksempler pA at uvedkommende har skaffet seg opplysninger om hva som stAr pA
en annens konto ved A ringe
banken og be om saldo. For
banken er det umulig A vite at
vedkommende er den han gir
seg ut for. Bruker man kontofon er man sikret. Med kontofon kan man ogsA gjennom
avtale med banken overføre
beløp mellom egne konti, sier
Muller.

ENEB AKK HIS TORIELAG
Lørdag 1. oktober:
RUSLETUR PA KIRKEBYGDEN
FremmØte pA p-plassen ved Veng ki. 11.00.
Turleder : Ole Weng.
Turen gAr forbi bl. a. Kokkerud, Hagan,Prestmoen, XØlabonn, bygdeborgenpA FestningsAsen (flott utsikt).
Ta med niste og sitteunderlag.

Torsdag 27. oktober
MOTE PA ENEBAKK HERREDSHUS KL. 19.00
Vi har utvidet ápningstiden til kI. 17.00 fra mand.
til tprsdag.
Fredag holder vi âpent
til ki. 15.30.

sparebanken

LiR1

LysbildekAseri ved førstekonservator
Carsten Hopstock: "Hollenderne og Norge".
Enkel bevertning. Kaffespleis kr. 30,-

Tirsdag 6. desember
ARSMØTE PA MJIER UNGDOMSSKOLE KL. 18.30
KI. 19.30 foredrag ved arkeolog Dagfinn Skre.
Enkel bevertning. Kaffespleis kr. 30,-

VELKOMMEN!
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foreningsliv - foreningsliv - foreningsliv - foreningsliv - foreningsliv - foreningsliv - for-

Trivelig pa' S-klubben

ENEBAKK MUSIKKRAD
Enebakk MusikkrAd er et lokalt organ som har til oppgave A spre informason/opplysninger om musikidivet i kommunen. MusikkrAdet skal
ogsa were et samarbeidsorgan for musikkiagene i kommunen og kontaktorgan mellom lagene og kommunen.' En av oppgavene til musikkrAdet er A innstilie til fordeiing av kommunal grunnstønad til musikklagene. Enebakk MusikkrAd er tilsiuttet Akershus MusikkrAd, med Norsk
MusikkrAd som paraplyorganisasjon.
I styret for Enebakk MusikkrAd sitter valgte representanter for uiike
musikklag. For tiden has styret følgendesammensetning.
Leder: Hildur Gjerde. Flateby barne og ungdomskor.64 92 88 14
Nestieder:Ole Bjorn Skjeseth. Enebakk Kammerkor. 64 92 86 52
Sekretr: Sissel Kyrkjeeide. Enebakk Kammerkor. 64 92 88 00
Kasserer:Thore Enger. Enebakk skolekorps. 64 92 7132
Styremedi:øivind Bjerkestuen. Enebakk Janitsjar. 64 92 86 52
Varamedl:Tor Bergersen. Enebakk Blandakor. 64 92 8188
14 av musikkiagene i Enebakk er tilsiuttet Enebakk MusikkrAd som
medlemmer. Er det lag som ikke er tilsiuttet men Ønsker dette er det
base A ta kontakt med et av styremedlemmene.

Oversikt over lag og foreninger tilsluttet
EnebakkMusikkritd:
Stranden
Skoiekorps

Ungene er enige om at det er trivelig i S-klubben. Fra v. Ingvild Borgen, Stephan og Elisabeth Westruin,
Kristine Bjerkelund, Anette Borgen og Elin Smestad. Bak: Kristin Smestad og Astrid Toombas som er ledere
for kiubben.

En liflig duft av nystekte
vafler møter oss I døra, og
ivrige unger er I full sving
med it lage fine pyntegjenstander til den itrlige
basaren. Det er fredagskveld i S-klubben pit
Flateby, og fOrste klubbkveld etter en lang sommeferie.
Derfor er det kanskje heller ikke
sã veidig mange som er kommet
til S-klubben i dag, men stemningen er upâklageiig.
S-klubben ble oppnnnelig kalt
barnekiubben, og var Enebakk
menighets tilbud til barn pA
Flateby. Kiubben valgte A arbeide
for Santalmisjonen. I løpet av
klubbkveldene blir det laget ting,
som sA blir loddet ut pA den Arlige
basaren, og pengene blir sendt til

Santalmisjonen. Noen klubbkvelder stAr togbygging pA programmet. Det er kjempepopu1rt.
Fra Santalmisjonen fAr man tilsendt skreddersydde opplegg for
klubbkveldene. Disse innholder
mye informasjon, blant annet om
de land Santalmisjonen opererer i,
og prosjekter de er ansvarlige for.
Noen ganger fAr kiubben brev fra
misjonerer som forteller fra sirt
arbeide. Gjennom kiubben fir
ungene ogsA leirtilbud av forskjellige slag i forbindelse med ferier.
Denne kvelden fikk de frammØtte
som var over ti Ar tilbud om hØstleir pA gArd.
Klubbkveidene avsluttes ailtid
med vaffelkos, og da blir det ofte
opplesing fra bladet Salto, som er
misjonsorganisasjonenes felles
bameblad.
Ledere for S-klubben er Kristin
Smestad, Tormod Beger ,Astrid

Toombas, Vasilios Toombas.

S-KLUBBEN
Mtested:
Stranden Bedehus
Tid:
Fredager
kl.18 - 20
Klubbdager:
Fredag 30.9
Fredag 14.10
Fredag 28.10
Fredag 11.11
Fredag 25.11
Fredag 10.12

Aktiviteter pao Stranden Bedehus
Bibeigruppe
Vi starter opp med bibeigruppe

28.september kl.19.00
pit Stranden bedehus. Alle
interesserte er hjertelig velkommen!

Kirkeringen
pA Flateby bar mote

mandag 1O.oktober hos
K.ingebret.sen, Bjerkevn.8
kI. 19.30.
Alle er hjertelig velkommen!

HØSTBASAR
Onsdag 5.10:
Apent fra
k1.11.00 - 15.00
Fredag 7.10:
Apent fra
k1.18.00 - 21.00
Andakt v. Gunnar
øvstegãrd

MØte pa Stranden
Bedehus onsdag
26.oktober kl.19.30
I samarbeid mellom
Indremisjonen og
Kirkeringen. Jorun Kinn hider
andakt.

BØnnemØte kl.19.00
pA bedehuset hver onsdag.
Alle er hjertelig velkommen!

musikalsk leder
leder
Ivar Hageberg
Thomas Arildset
64928481
Thore
Enger
Leiv K. Aambø
Enebakk skolekorps
64927019
64927132
Ytre Enebakk Skoiek Trond Andersen Rune Marthinsen
64924951
Jon E. Andreassen
Wenche Solvang
Dynamis Barnekor
64924342
64926376
Gry Anette Buer Mangler for tiden
Synzygus
64927327
Wenche Hallan
Flateby barne/ungd.kor Hildur Gjerde
63833720
64928814
Arne Antonsen
Betel Hornorkester Rune Antonsen
64924350
64925052
Johan østby
Enebakk Janitsjar Elisabet Grøn
64,9Z 83 82
-6490" •°
I
Paul Ariiè Sørfjdd
Enebakk Trekkspillkl. Terje Hansen
64924724
64928487
Wenche Hallan
Enebakk Blandakor Tove Øien
63833720
64928433
Enebakk Kammerkor Ole Bjorn Skjeseth øystein Moholt
64928800
64928652
Hilde Boger Kjus
Vik Musikkskole
64924181
Laikarringen Ignar Roger Kristiansen
64927161
Er du interessert i A were med i et av musikidagene i kommunen, kan
du ta kontakt direkte med det enkelte lag.
Oversikt over en del aktiviteter.
Enebakk Skolekorps:
Korpskonsert pA Enebakk Ungdomsskole søndag 23. oktober Id. 19.00.
Stranden skolekorps:
Julemesse søndag 27. november pa samfunnshuset Flateby.
NyttArskonsert i begynnelsen av januar -( vii bli annonsertsenere).
Enebakk Janitsjar:
PlaniagI konsert søndag 29. november. (Vii bli nrmere annonsert).
Nissespilling og tenning av julegran pA Flateby lørdag 26.november.
Enebakk Trekkspillklubb:
Jubiieumskonsert(20 Ar) lørdag 12. november Id. 17.00 i
Herredsstyresalen, Kirkebygden.
Enebakk Blandakor vii delta pA konserten.
Trekkspiilldubben spiller bl.a. pA sykehjemmet, og stiller gjerne for a
spilie pA forespørsel.
Enebakk Blandakor:
Lørdag 8. oktober Id. 19.00 deltas blandakoret i en konsert i Skedsmo
Samfunnshus.
Søndag 23. oktober VJ. 18.00 deltas koret i en konsert i Liilestrøm kirke.
LØrdag 12. november deltas koret i jubiieumskonserten til Enebakk
Trekkspillklubb.
Adventskonsert sØndag 27. november i Mari kirke U. 17.00.
Enebakk kirke U. 19.30.
Flateby Bame og Ungdornskor deltas i adventskonserten.
Enebakk Kammerkor:
Helgen 23 - 25 september fAr koret besØk av Hammarø Kammarkör fra
Enebakk sin vennskapskommune.
Konsert i Herredsstyresalen lørdag 24. september Id. 18.00
Korene skal ha konsert i Margarethakyrkan i Oslo, søndag 25.septemberki. 11.00.
Sett av datoer og mot opp for a høre god rnusikk av kommunenes egne
krefter!
Enebakk MusikkrAd
Hildur Gjerde
Sissel Kyrkjeeide
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HOBBYUTSTILLING
pa Enebakk Herredshus

HELSELAGET
ENEBAKK

lørdag 15.oktober k1. 12.00 - 18.00
søndag 16.okt.kl.13.00 - 18.00

AKTIVITETSPLAN FOR
HØSTEN

Velkommen til salgsutstilling
med basar og kafé.
7. september Eldretreff, Flateby samfunnshus
13. september.Eidretreff, Kirkebygden Herredshus.
27. september. Eldretreff, Ytre Enebakk, Betel.
5. oktober. Eldretreff, Flateby Samfunnshus.
18. oktober. Eldretreff, Kirkebygden Herredshus.
15-16 oktober. Hobbyutstiiling. Herredshuset,
Kirkebygden.
25.. oktober. Eldretreff, Ytre Enebakk, Betel.
26. oktober Apent møte."Trygd og trygderettigheter".Herredshuset, Kirkebygden. (Se annonse).
2. november Eldretreff, Flateby Samfunnshus.
15. november Eldretreff, Kirkebygden Herredshuset.
15. november Eldretreff, Ytre Enebakk, Betel.

Det er fortsatt mulig A bli med pA
HOBBYUTSTILLINGEN 15. og 16.oktober
PAmelding pA tif. 64924303 - U.Thoresen
****

LEIKARRINGEN
IGNAR
Følgende kurs i gammeldans og norsk
folkedans har begynt i Leikarringen Ignar:
YTRE ENEBAKK BARNESKOLE:
Onsdager:
18.00- 18.45 - Barn 4- 6 ãr
18.45 - 19.30- Barn 6-9 fir

Desember 1. JulefellesmØte med julemesse.
ENEBAKK HERREDSHUS. TID: KL. 10.30.

Med hilsen
Nasjonalforeningens helselag, Enebakk

IGNARBAKKE, KIRKEBYGDA:
Tirsdager:
17.45 - 18.30- Barn 4-6 Ar
18.30- 19.15- Barn 6-9fir
19.15 -20.00- Barn 9- 12 fir
19.00- 21.00 VOKSNE
Søndager:

ENEBAKK BONDEKVINNELAG PLAN FOR HØSTEN 1994

Styret, Leikarringen Ignar

FLATEBY VANNVERK

AL

MELDING TIL ABONNENTENE TILSLUfl'ET
FLATEBY VANNVERK BA.
Spyling av ledningsnettet vii bli utført i uke 40, fra
mandag 3.10 til og med torsdag 7.10.94
•Spyling vii foregA i tiden 09.00 - 14.00
Det vii forekomme brunt vahn i iedningsnettet i penoden
Terje Hansen

0

0

SEKS KUNSTNERE I
ENEBAKK
Bjorn Christiansen, Leikny Derlick, Olav
Thune, Grete Kittilsen, Viggo Karisen og
Per Arne Øiestad stiller ut i

51
51

51
51

14. August (overstfitt) "Apen Gird" hos Ellen og Jens pa
Nordre Brevik. Takk til alle deresom deltok
27 og 28.August. Medi. mote hos Astri Holtop. Vi beser
utstillingen og far bevertning i den nye kafeen i det ganhle fjøset
25. september Enebakk NTEU inviterer oss til a delta i stormarkenng mot EU i Oslo i f.b.m. 22- flrs dagen for
forrige folkeavstemning.
28. september(kl. 19.00)KVINNER OG EU - Ytre Enebakk
Husmorlag og Bondekvinnelaget gflr sammen om et
APENT MOTE.
JA og NEI - siden er representert .Se annonse.
12. oktober TEATER-tur til Det Norske Teater i Oslo.
Buss fra kirken ki. 17.30 omHanmieren. Stykket heter :"Tida er
vAr heim". Billeupris kr. 120,- ved mm. 20. personer, buss kr.
40,- pr.pers.
16. oktober EBK stiller i kirken i f.b.m.
HØSUAKKEFESTEN.
24. oktober ARsMØTE.
14. november (Id. 19.00) LYSESTØPING i Kirkestua.
19. november Enebakk NTEU inviterer oss til
Oslo Spektrum. 1 uke igjen! Det vii bli satt opp buss.
28. november"EU-VAKE" pA Bøndenes Hus. Festkom.stfir
for arrangementet.
desember
Tradisjonelt adventsmøte.
5.

Sted:Kirkestua.

HJERTESUKK FRA
HELSELAGET
Han du nester av gam
eller stoff?
Vi trenger det, og henter
gjerne!
TA kontakt med

Unni Thoresen pa
tif. 64924303

YTRE ENEBAKK SKOLEMUSIKKORPS

Terminliste for hØstsemesteret 1994
Lørdag 1.10
Kakelotteri
21-23.10
Helgeseminar
Lørdag 22.10
Kakelotteri (KAres)
Lørdag 29.10
HØstbasar
Fredag 18.11
Kakelotteri (KAres)
Lørdag 19.11
Kakelotteri (KAres)
Søndag 20.11
Høstkonsert
Lørdag 26.11
Julegrantenning pA senteret
Lørdag 3.12 Julebali
Sodag 4.12
Saig av julenek pA dørene
Lørdag 10.12
Hogging og saig av juletner
Søndag. 11.12
Hogging og saig av juletrr
Onsdag 14.12
Juieavsiutning pA Ytre
Enebakk skole med
aspirantopptak.
Fredag 16.12
Saig av ju1etrr og nek
Lørdag 17.12
Salg av juletrr og nek
Søndag 18.12
Saig av juietrr og nek
Søndag 18.12
Julekonsert i Man kirke
Mandag 19.12
Saig av juIetrr og nek
Tirsdag 20.12
Salg av juletrr og nek
Onsdag 21.12
Saig av juletrEer.og nek
Torsdag 22.12
Saig av juIetrr og nek
Fredag 23.12
Saig av juIetrer og nek

Galleri Skârer,
Lørenskog Kultursenter
15. september - 7. oktober
Apningstider:
ONSDAG, FREDAG OG LØRDAG
KL. 10.00 - 15.00
TORSDAG KL. 10.00 - 20.00

S.

CL
CL
0

Tenk
trivsel
- tenk
Enebakk!

Neste Komposten kommer fredag 21. oktober.
Innievering: 12. oktober

KOMPOSTEN
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IN~dkonsert

(

med

LAPPETEKNIKK KURS
Videregâende annanasteknikk
-

))

3 ganger. 1.gang 11.10.94
Tirsdager kl.19.00 22.00
-

Hammarö Kammarkör

Lerer: Ella Wenli
Pris kr.250,- medl.I ikke medi. kr.300,-.
Sted: Flateby Barnepark. PAmelding 1.10-94
Bindende pAmelding til Lise Mette Sveum
Tif. 64 92 9127

og

Eneb akk Kammerkor

Arr.: Enebakk Husmorlag

Lordag 24, sept.
kL 18.00

Søndag 2.10
B)16.3OFlintstone B/V kr.30
B)18.30 Flintstone B/V kr.30
V120.30 Uten frykt 35,-

Søndag 9.10
B)16.30 Tommelise 20/35
U)18,30 10 kniver i hjertet 25
U)20.30 10 kniver i hjertet 35
Torsdag 13.10
"Tid for den gode filmen"
U)20.30 Shadowlands 35,-

Søndag 16.10

ON

Herredshuset Enebakk
Musikk av:

BLI KJENT TREFF
p 5 Streifrnn annenhver fredag
-

kl.10.30 14.00
1.gang 23. september 1994
barna leker mens vi voksne prater og blir kjent. Ta
med kaffe, saft og mat. Barna fix pAfyll med saft.
P.g.a. husleie mA vita kr.20,- i inngang pr voksen.
Barna gAr gratis.
-

Bellman, folkeviser, <(barbershop>>
<<sving and sweet>> og evig-grønne svisker,
Grieg og Larsson
Fri ertré

U)18.30 Den neste Karate
Kid 25,V)20.30 Maverick 35,Fredag 21.10
Nattkino rn/fri scene
V)21.00 Speed 35,-

Søndag 23.10
V)18.30 Beverly Hills
Cop III
35,-.
(NB !Se nye aldersbestemmelser)
V)20.30 Speed 35,-.

Søndag 30.10

Arr.: Enebakk Husmorlag

Numan-Etisk Iörburid

B) 16.30 Folk og Røvere i
Kardemommeby 20/35
U) 18.30 Ferie med forviklinger 25,V)20.30 Klienten
35,-.

Enebakk L0 a
BORGERLIG KONFIMASJON I ENEBAKK 1995
Kurs starter opp i februar 1995.
PAmeldingsfrist l.oktober 1994.
Kursavgiften for 1995 er kir.300,- for medlemsbarn
0g b. 500 for andre.

Enebakk Kunstforening
inviterer til medlemsutstilling
15. 23. oktober
Salgsutstilling
Tider og sted annonseres senere via
plakater og innbydelser.
-

Sendes: Borgerlig konfirmasjon Enebakk.
Human-Etisk Forbund, Beverveien 2,
1914 Ytre Enebakk
Postgiro nr. 0823 0250015.
,
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Holtop i Ekebergdalen

1
11
115,

har âpent to søndager til 25.9 og 2.10.
frakl.12.00-17.00.
grøt,
kaffe og vafler i fjøskafeen.
Rømme
Aktiviteter og utstilling. Grupper etter avtale.

1
5
1,

-

NJ
NJ

1
5
1,

NJ
NJ

Velkommen!
Astrid og Arild Holtop
t1f.64926140

6. og 7. kiasse inviteres til gratis klubbkveld
onsdag 28.september fra kl.19.00 22.00.
-

Kom og hygg deg i et rusfritt miljø!
Hilsen klubbleder og klubbstyre

NO
15
1,

NO
ME!I

91

KIRKEBYGDEN UNGDOMSKLUBB
Gratis klubbkveld!

'r' A

'

ITT TT'1

•'

Hallo alle lappeinteresserte!
VAr nystartede lappeforening i Enebakk har mote
pA Menighetssenteret i Ytre Enebakk

tirsdag 4.10 ki. 19.00
Tema: Quilting
Ta med kopp og litt A bite i

A

tP\JVIILItUI-VU
Lørdag 22.oktober blir det familieS
dag pa' Ytre Enebakk barneskole.
Det Apner kl.12.00 og varer til
kl.16.00. Noen av akti'itetene vii
vre ansiktsmaling, kasting av svamp,
pilkasting og mye mer.
Ta pa' karnevalsdrakta hvis dere vil, og ta med familie og venner. Premie til beste utkledde gutt og pike.
Vennhig hilsen familiedgaskomiteen
i Ytre Enebakk Husmorlag

Hushj elp
er lift rote
misliker A vaske gulv og
brette klier. Vi Ønsker et
ansvarsbevisst ordensmenneske til hjelp i
huset en dag i uka.
Nermere opplysninger
ved Thorstein, Knut
Hovel eller Hovel
Heiaas, t1f.64926433

Vi

ENEBAKK
HAGELAG
Torsdag 20.oktober
kl.19.00:
ARSMØTE
Arsmøtet holdes ph
Ignarbakke. Vi lager julepynt
og juledekorasjoner.

Kaffe og utlodning
Onsdag 23.novernber
kl.19.00
JULEMØTE
Julernøtet holdes pA
Ignarbakke.
Vi lager julepynt og juledekorasjoner.
Kaffe og utlodning.
Alle hjertelig velkommen

Styret

Neste komposten kommer fredag 21.oktober Innievering 12.oktober
-

KOMPOSTEN

ASSISTENTSTILLING
FLATEBY BARNEHAGE

ENEBAKK KOMMUNE

r$

Deltidsstilling 32 t pr uke - ledig fra 1.11.94.
AvlØnning 1.tr. 1-13, kr. 124.200/151.900 pr ãr i hel

UTDELING AV LEGAT

Karl Lund og hr. legat
Renter av legatet deles Ut til ungdom i Enebakk som skal gjennorngA Iandbruksskole, fylkesskole, fylkets husmorskole, gartner1re eller lignende landbniksutdanning

Sammenslâtt legat
Rentene av Enebakk kommunes sammenslâtte legat skal deles
Ut med 1/2 part til pensjonister eller uføretrygdede i Enebakk,
og 1/2 part til skoleungdom hjemmehørende i Enebakk, til
utdanning utover grunnskolen.

stilling.
Det er Ønskelig med erfaring fra arbeide med funksjonshemmede barn, Ca 20 t av stillingen er knyttet til dette arbeidsomradet.
Ved eventuelt internt opprykk, blir engasjementstilling ledig.
Spørsmâl kan rettes til styrer, tlf. 64928588.
Søknad med vitnemAl/attester sendes: Oppvekstavdelingen,
Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 8.10.94.

ENEBAKK KOMMUNE
Thv.Bøhlers legat
Rentene av legatet skal deles Ut til bra, evnerik og virkelysten
ungdorn, hjemmehørende I Enebakk kommune, som trenger
Økonomisk støtte til utdanning i jordbruk, skogbriik og binringer som hører til disse hovedgrupper.
SØknadasskjemaer/nrmere opplysninger fâs ved henvendelse
til Enebakk formannskapskontor -tlf. 64 92 60 60.
Søknadene, vedlagt kopi av skolebevis, sendes Enebakk formannskapskontor, 1912 Enebakk innen 15 .oktober 1994.

DAGBARNPLASS/
FAST PLASS I BARNEPARK
Nyoppussa "TROLLSTUA" Barnepark i Skaugveien
pA Flateby tar imot dagbarn fra mandag - fredag
kl.10.00 - 14.00.
Dagbarnet ma' ha fylt to Ar for 15/8-94 og frem til
fylte 5 Ar. Pris er kr.40.- pr dag. Søknadsskjema om
fast plass fAs ved henvendelse til parken.
Ta kontakt med May-Britt eller Ninette for nrmere
informasjon pA tif. 6492 8676
VENTELISTEN ER VESENTLIG KORTERE

V

UNGDOMSKLUBBENES
A PNINGSTIDER

Flateby ungdomsklubb.
Apningstider:
Tirsdag og torsdag ki. 18.30 - 22.00
Fredager U. 20.00 - 24.00
Søndager 15,00 - 18.30 og
Juniorkveld annenhver onsdag kl.18.00 - 21.00
Kirkebygden ungdomsklubb.
Onsdager 19.00 - 22.00
Fredager 19.00 - 24.00
Torsdager: Juniorklubb 18.00 - 20.00

Ytre Enebakk ungdomsklubb
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MØTER SEPTEMBER
- OKTOBER
Thrsdag 22.9
ki. 19.30 Gaby Gorjon
Søndag 25.9
ki. 19.00 Steinar
Johansen og sangteam
fra Nannestad
Søndag 2.10
ki. 11.00 MØte.
Tirsdag 4.10 ki. 11.00
Formiddagstreff
Frank Mikkelsen.
Søndag 9.10
ki. 10.00 Søndagsskole.
kI. 19.00 MØte.
Onsdag 12.10
kI. 19.30
Menighetsmøte
Søndag 16.10
ki. 10.00 Søndagsskole
kI. 16.00 Andakt pA
sykehjemmet
ki. 19.00 MØte
Søndag 23.10 ki. 10.00
Familiesøndagsskole
Søndag 30.10
kI. 19.00 MØte
VELKOMMEN TIL
BETEL

Tirsdager kl.19.00 - 22.00
Torsdager: ki. 18.00- 22.00 Juniorklubb
Fredager: kl.19.00 - 23.30

NH LOPPEMARKED
()

Har du lopper????
sA har vi loppemarked!!!

LØRDAG 15.OKTOBER KL.10.00 - 15.00
A YTRE ENEBAKK SKOLE.
lopper kan leveres pa skolen fredag 1 4.oktober
kl.18.00 - 20.00, eller lørdag formiddag kl.8.30 - 10.00
Har du problemer med a fâ levert, kan vi hente.
Kontaktperson: Eva Isebakke, tif. 64 92 47 31

Vennlig hilsen styret i
We Enebakk Husmorlag

Apent informasjonsmøte
"KVINNER OG EU"
ONSDAG 28.SEPTEMBER
kI. 19.00 i ENEBAKK HERREDSHUS
Foredragsholdere: Bent As, professor - Initiativtager
iii kvinneuniversitetet pA LØten Erna Solberg
EtterpA har du mulighet til A stille spørsmAl

Velkommen
Enkel servering.
Arr. Ytre Enebakk Husmorlag
Enebakk Bondekvinnelag

***

Stiftet 513 1964
POSTBOKS 21 - 1912 ENEBAKK

**$

30-ARS JUBILEUMSFEST
I KIRKEBYGDEN VEL
Kirkebygden Vel feirer 30-Ars jubileum nA i 1994.
Velforeningen ble stiftet 5.mars 1964 pA "Badet" i
Ekebergdalen, men etterhvert ble omrAdet utvidet til
A omfatte resten av Kirkebygda og Hammeren.
Kirkebygden Vel har tenkt A markere ubi1eet med
middag og cJans pA

Ignarbakke lørdag 15.oktober kl.18.00.
Styret vii med dette invitere gamle og nye medlemmer til denne markeringen. Spesielt er det hyggelig
bvis flere fra den gamie garde som var med fra starten og utover firmer veien til Ignarbakke denne kvelden. Festen koster kr. 150,- og pAmeiding gjØres til
Per G.Solli, tif. 64 92 62 28 innen 1 .oktober.

Ten
trivsel
tenk
Enebakk!
FOTBALLGRUPPA
A VHOLDER

LOPPEMARKED
LØRDAG 15.OKTOBER
KL.10.00- 17.00

STRANDEN SKOLE,
FLATEB V
A UKSJON KL. 15.00
SALGAVBRUS, P0LSER, VAFLER, KAKER
OG KAFFE
Enebakk Idrettsforening

KOMPOSTEN

FAG
Din lokale rørlegger

SALG OG REP. AV ELEKTRISKE
HUSHOLDNINGSMASKINER,
RADIO - TV - VIDEO
Parabolantenner - Nokkelflling

Marit Elm SørIi

dill 40

-

BYGG. OG TØUUERUESTER

0
0

Per-Erik Ostlie as
YTRE

Naturterapeut

ENEBAKKNATJJRTERAPI
lIt. 6492 70

.din lokale byggmester
AOO

aromaterapi, kinealologi, oreakupunktur,
kranlosakralterapl, kostholdsvellednlng, magneffelfterapl.
Diplom fra Institult for Helhetsmedls!n —Medlem avNFS

Rugvn. 4 B

1912 Enebakk

1

Ve

Saig, service og montasje

Alt innen kjøl, frys og aircondition
Postboks 9- 1912 Enebakk
Mobil: 942 36 224 - Persons. 967 22 77
PrIv. 64 92 64 94

1914 Ytre Enebakk
- Døgnservice -

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 64 92 63 03

Tlf. 64 92 4630
Mobil 030 04 997 - 03038 565

UTsIKTS

ENEBAKK VAKT
OG SERVICE

RAMMEVERKSTED

TLF. 64 92 79 00

1911 Flateby

Personsoker 096 97823
Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Alt I innramming
Rask levering

Vakthold - alarmmottak,
alarmsentral

TRYTIEIENDOMSMEGL!NGAS

J64V 55 1914 079 ES*5 6k 75 64925570
-'-

Teleton: 93 81 09 1

Ludvigsen Kulde

Gystad

Autorisert regnskapsførerselskap

Megler'N I Enebakk
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe
bade kjøper og selger.
Bolig-, fritids- og nringseiendommer.
Ta uforpliktende kontakt.

Varme, sanftr, nybygg og rehabilitering
Utleie av lensepum per, vannsuger
09 hoytrykksspyling

Vi holder til i Enebakk Mølle
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39
Mobil: 03032 665

v/Ole Anton

ebakk
enskapskontor a,i

TIC 64 92 86 10
Maier & Tapetserer

Rørleggerfirma
ERIK KJELGAARD
E] GJENSIDIGE
fors I k ri g
Klrkegt. 1,
Vektertorget
2000 Lillestrom

ENEBAKK
VANN OG VARME

Ikke la renskapsføringen din bit et sjansespiii!

Flatebysenteret, tlf. 64 92 92 81

&
Vâgliveien 25, Ytre Enebakk
TIf. 64 92 43 54- 6492 48 92
Mobil 030 36 127

-t.gkunn.kap gir t,ygghlt

SERVICE

Elektrorep.
Egil H. Jorgensen

ANDRESEN
SONNER A/S

0
0

&

Enebakk Bildeler
Pb. 125— 1914 Ytre Enebakk

BRUKTE OG NYE DEL ER
VRAKBILER KJØPES
Nyeng
Apn.tider: 10-17/14
Telef. 64 92 77 77

Malerarbeid - renhold
J1BJ tIII L1

13

ERIKSEN
EIENDOMSSERVICE

I

Robert Wessel
Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulvlegging

pa

Ta kontakt
telefon 6492 5607
personseker: nr. 9672 62 42
Lindell - 1914 Ytre Enebakk

Tenk
trivse/
-tenk
Enebàkk!

REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK

p
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BRANNVAKTTARNET PA KLERRINGHOGDA

Av Henning Bergersen
Det star et brannvakttãrn pa Kjerringhøgda.
Midt i Rausjømarka star det - majestetisk tronende over devidstrakte skauene et trofast landemerke for bride fastboende og turgAere.
Fra trehytta i toppen er utsikten fantastisk, bar jeg hørt. Derfra kan man se mesteparten av det skauomradet vi kaiJer østmarka. Fra Losby i nord tel
Bindingsvannet i sør. Fra Ramstadslottet i øst tel Haukãsen i vest. Sjøl bar jeg
aidri vrt oppe i tArnet. Nei sanne dristigheter er ingenting for folk med hØydeskrekk.
Na er det september og høsten har kommi for fulit. Jeg sitter ved foten av tArnet
og Enebakk himmel'n henger gra og tung over meg. Det er regn i lufta.
Det knaker faretriiende i tArnet hver gang ei vindkule farer forbi, og det er slett
ikke koselig her oppe en sAnn regntung hØstdag. Egentlig hadde jeg ikke tenkt
med opp hit idag.
Jeg var pA vei mot Vangen, da noe greip fatt i meg og dreiv meg hit opp. Egentlig
hadde jeg ikke engang løst - jeg ha raldri likt meg her oppe, men en liten kafferast
kunne jeg velta meg tid tel.
Det er noe med Anne menneskebygde stAlmonstre ute i naturen som skremmer
meg. Hele branntArn-platAet virker spøkelsesaktig - srlig pA en dag som denna.
AIlikavel sitter jeg her oppe og slurper kaffe.
Alt er stille og rolig, hverken fuglekvitter eller gevrskudd ødelegger grAvrsstiliheta som rAderpA Kjerringhøgda idag.
Men, belt aleine i ornrAdet erjeg allikavl ikke, for lenger ndri ha kryssajeg et
lje-trAkk - ganske ferskt var det og.
ljen hadde fØlt stien et støkke og sA fortsatt ut pA myra .Skauens konge har ennA
et par uker igjen med fred og ro for jakta begynner.
Det første brannvakttArnet pA Kjerringhøgda blei reist omkring 1890. Det var et
hite tArn i tre, som omtrent tjue fir seinere blei erstatta av et høyere tArn - AssA det i
tre. Jeg trur jeg yule like døm gamic tArna bedre. Tenk, sAnn har det alltid vrt
med meg. En nostalgisk bakovertitter med mistenktsomt bhikk pA alt som er nytt.
Men, sjølsagt kunne ikke tre-tArna bhi stAende. Folk her innepA skaugen trengte
ikke nostalgisk romantikk, men et høyt og solid brannvakttArn som kunne holde

stann mot vr og vind -og ha utsikt over mest mulig skau.
Arne Karisrud fra Bru pA Siggerud fikkjobben med A bygge et nytt tArn og dët sto
ferdig i 1948.
Da var allerede ei ny tid pA vei.
Oppe i den vesle hytta pA toppen holdt brannvokterne tel og døm mA ha hatt en
rimehig langdryg hverdag. Med lange vakterog mye dArlig vr var det nok sA som
sA med humøret.Riktignok hadde døm goe senger A hvile i, og telefonforbindelse
med bAde Rausjøgrenda og bruksbestyrerbohigen pA Fjell- men tida mA allikavl
ha blittforferdehig lang der oppe pA Kjeringhøgda. Idag har flyovervAkinga for lengst overtatt brannvoktertjenesta i Rausjø-skaua,
men tArnet stir der -overlatt tel Gud og hvermann, og den gamle telefonhinja slAr i
vinden, som for a minne oss om hvor viktig den engang var.Men, det er stille pA
Kjerringhøgda nA og tida har forlengstløpt fra det gamic brannvakttArnet.
Idet jeg tar fatt pA nedturen, kjenner jeg dØm første regndrApene pA nasatippen.

C
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ILDriv:
Resultater i
21arusellløp Terreng
Kort løype
Gutter, fØdt 19489
1 Martin Foss Johansen 1,05
2 øyvind Lønnkvist Moen 1,08

KOMPOSTEN

II
Hundene som sto for udAden
var av blandingsrase - den ene
av huskey og elghund, den
andre av rottweiler og nesenschnauzer. Hundene hØrer
hjemme et lite stykke unna
gArden hvor sauene holdt til, og
har antagelig butt sluppet for
trim, eller slitt seg og stukket
av. SeIv om bAndtvangen opphørte fA dager for tragedien, har
eier ansvar for A passe pA, og ha
kontroll over hundene sine.

- Folk mA vere oppmerksom pA
hvilket ansvar det innebrer A
ha en hund, understreker lensmannsbetjent Knut Bjømstad.
- Det var sterkt A komme og
finne sauene sine sâ ille tilredt,
sier eieren. Han forteller at pA
den ene sauen var hodet nrmestoppspist.
NAr hunder gAr lØs pA bufé er
det jaktinnstinktet som styrer.
Derfor blir ofrene mer ille tilredt enn om det var villdyr som
hadde drept dem.

SOLHEIM ELEKTRISKE
autorisert elektroentreprenor
er dio lokale elektriker som utfører alt innen elektrisk
installasjonsarbeid; nybygg, tilbygg alarmanlegg,
renovering etc.

RING OSS PA TELEFON 64 92 64 20

Gutter født 1988
1 Christopher Leiknes 61,0
Gutter født 1987
1 Daniel Patrick Hannes 49,8
2 Henrik Jahr 52,4
Jenter født 1985
1 Nina Elisabeth Thue 57,0
Jenter født 1984
Delt 1.plass
Kristine Astad 56,0
Tina Renate Veda] 56,0
Gutter født 1981
1 øystein Kolbenstvedt 2,06
Gutter født 1980
1 Vegard Sther 2,20
2 PAl Frøyseth 2,26
2 x stor lØype
Gutter født 1970
I Eldar HØe
4,07
Gutter fØdt fra 1981, 1980, lop
1 x stor lØype

Friidrettsgruppa

LAVPRIS

2.295.w
Fri arm
Rettsøm
Silksakk
Bindsom

Forsterket rettsam
Treatings sikksakk
Usynhg faidsam
Knapphutlsautomatikk

i Husqvarna
STØRST I NOFGE SIDEN 1961

Høstens nyheter i
gardiner er pa plass
To mâl av vinduene og vi
syr.
Mye nytt i lappestofter,
bøker og ufstyr.
Godt utvalg i gayer, lys
og servieffer.
Kurs i Iappeteknikk, begynnere og viderekomne,

Vâgsenteret
1914 Ytre Enebakk
TH. 64 92 5640

TA deg som tror at svart arbeid trygger famihen.
Nâr unndragelse av skatter og avgifter gjøres til
et konkurransefortrinn, kan det ofte vre vanlige Ionnsmottakere sam ma betale prisen. Det
sier seg selv at en seriøs og skikkelig bedrift
ikke kan konkurrere pa pris med personer og
bedrifter som tilbyr sine varer og tjenester svart.
I konkurransen om sârt tiltrengte oppdrag taper
de aerlige. Resultatet kan bli permitteringer,
oppsigelser eller konkurs. Til tross for dette
unndras det minst 1O.milliarder kroner i skatter

og avgifter i Norge hvert âr pa grunn av svart
arbeid.
Hvis vi forutsetter at Enebakk kommune ligger
pa Iandsgjennomsnittet nâr det gjelder svart arbeid, unndras det ârlig 19 millioner kroner i var
kommune. Hvor mange arbeidsplasser som gâr
tapt pa grunn av svart arbeid, kan vi bare spekulere pa. Det er antagelig mange.
Tenk pa det neste gang du blir tilbudt svart arbeid!

Enebakk kommune
C.) Bidrar du rettmessig til fellesskapet, kan du med god samvittighet hoste av godene.
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