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Torsdag 1.juni var
en historisk dag i
Enebakk. For første
gang pa over 30 ár
ble det a5pnet en ny
Sparebank i Norge.
I stthlende sommervr ankom
de mange gjestene som skulle
overvre begivenheten, til
lunsj pA Ignarbakke. Her var
rAdniann og ordfører, banksjefer fra andre sparebanker i regioneri. veterane: fragamle
Enebakk Sparebank, solid
presseoppbud, og en smilende
banksjef Muller fra konkurrenten, Sparebanken NOR i Ytre

Enebakk. Like smilende var
den nye kankens personale
banksjef Ase Killerud. Joar
Dahl og Eva Ek.

bankens lokaler pA Bakke,
Fredrik
hvor mitiativtaker,
Nss foretok den hoytidelige
Apningen.

Etter den trivelige lunsjen med
gayer og gratulasjoner, bar det i
vei,under full hommusikk,
besørget av Enebakk skolernuden nye Sparesikkorps, til

Dermed kunne styrets formann,
Halyard Waade puste leuet Ut,
tter fern Ars utrettelig innsats
for A skaffe hele Enebakk et
altemativt banktilbud. Endelig

Det var et stolt øyeblikk for
Frednk Ntess kunne foreta
den hrytidelige âpningen av
banken. Ti! h. syrets lede.
Halyard Waade, og forstanderskapets ledpr, Thor
Gitlesen.
hadde det lykkes!

Side 5

Trygrf ere hverdag
r Alice
Tirsdag 2. mai var en glad dag for Alice
Stensrud i Flateby Aldersbolig. Endelig fikk
hun trygghetsalarmen hun hadde ventet pa.
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Alarmen er innkjøpt av midler fra Sanitetsforeningene i
Enebakk, i likhet med en god del av de andre i alt 32
trygghetsalarmene som nã er utplassert hos eldre i bygda Bare det siste ãret har Sanitetsforeningene bevilget
kr.lO.000 til trygghetsalarmer. Enebakk Lions har ogsâ
lagt midler i potten i denne dugnaden for trygghet til
eldre enebakkinger
- NA føler jeg n*g rnye tryggere, sier Alice Stensrud, sontOgsA har
god hjelp av bAde hjemmesykepleie og hjemmehjelp fra kommunen.
Judith Westli fra Kirkebygden Sanitetsforening var tilstede da hun
fikk tildelt alarm, og hun instruerte i bruken, sammen med Arne
Granheim fra Enebakk syke-og aldershj em . Fra 1 .januar i Ar er det
etablert nattjeneste ved sykehjemmet, slik at det er ailtid er folk til
stede og kan ta imot alarm og rykke Ut nAr det er nødvendig.
Selvsagt er det aller hyggeligst öm brukerne ikke mA benytte alarmen, men nAr det er nØdvendig, gir det en trygghet A vite at det er
bare A trykke pA alarmen, sA kommer det hjelp i lØpet av kort tid.
Det er Pleie- og omsorg som vurderer hvem som fAr trygghetsalarmer. Eldre, aleneboende er selvfølgelig prioritert.
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KOMPOSTEN
KJELL DEHLI nr.1 pa SP's liste:

OrdfØ re rens

Interkommunalt
samarbeidframfor
kommunesammensláinger

hjØrne

Tanker i
etterkant av
flommen
Vannet, som vi alle er sA avhengige av, har i 14 dager kommet
over oss i ukontrollerte mengder. Til tross for beregninger fra
"ansvariige institusjoner" med iøfter om "sikkerhet mot flomskader", har flommen pa Østlandet rammet tusenvis av mennesker. I vrt nrmi1jØ rundt øyeren skulle ikke det som hendte i
1967 kunne skje en gang til. Alie inntrykk fra media i forbindelse med flommen har til fuile vist hvor lite vi mennesker
makter mot naturens krefter.
Flomkatastrofen pa østiandet har ogsA gitt eksempler pa hva vi
mennesker kan utrette om vi star samen. Hvordan Kirkenr
sentrum bie reddet etter felies innsats pa fiomverkene, kan vre
et eksempel ph dette. En kan med rette stille spørsmAlet om et
lokalsamfunn trenger en katastrofe eller krigsliknende tiistander
for a synliggjøre den ressurs som ligger i felies anstrengelser.
Vitt samfunn anno 1995 er langt inne i en forstAelse av at nesten alle problemer skal lØses av det offentlige. Jeg vAger A
pAstA at det moderne samfunn uten privat engasjement er et
"dødt" samfunn. Trolig kommer det noe godt ogsA Ut av en
katastrofe. Det A fA syniiggjort vAr avhengighet av hverandre
gjennom tunge og vanskelige opplevelser, bØr vre en spore
for den enkelte til a sØke denne veien ogsA gjennom gode tider.
Uttrykket "det du vii at andre skal gjøre mot deg, skal du ogsA
gjøre mot dem.." bør gjeide til alle tider.
Det er ikke flom i Mjr. Derimot har vannsakiaktivitetene
skapt "flodbøiger" helt inn til Fylkesmannen og
Naturvemforbundet. "Lov om ferdsel i utmark og vassdrag"
stiller krav til størrelse for A tillate bruk av motorbAt i vannet.
NA er Mjr nôen fA kvadratmeter for lite i forhold til lovens
krav. Jeg tror likevel samfunnet kunne vre tjent med A dispensere fra krav til størrelse pa vannet i denne saminenhengen.
Naturvemforbundet har gjort denne saken til en prinsippsak.
Mange av oss blir trukket opp i fjeilheimen vinterstid med skitrekk som drives blant annet av forbrenningsmotorer der det
ikke er tilgang ph strøm For A utØve vannskisporten er man
fortsatt avhengig av a bruke motorbAt. Jeg tror det er nødvendig
A erkjenne dette faktum. Det vii fortsatt vre plass til alle i og
rundt Mjr. God sameksistens krever at alle gir noe til beste
for sin neste.

IV

SOMMERJOBB
Vi trenger ferieaviøser ph sentraibordet føigende
uker:
UKE 27 - 3dager
UKE 28, OG 29 - hele uken
UKE 30 - 3 dager

sOknad sendes personalkontoret i Enebakk kommune,
1912 Enebakk - innen 23.juni 1995.

VI TAKKER FOR OSS
som renovatØrer for den kommunale renovasjon
3 1.06.95
Hilsen Jon Tonerud og Geir Hansen

UTLEVERING AV
FREDSMARSJMERKET
- Fredsmarsjmerket leveres gratis mot startkort som er stemplet
"IDRETTSLAGET DRIV" eller
"ENEBAKK IDRETSFORENING"
Startkortet stemples med "ENEBAKK KOMMUNE"
fØr det leveres tilbake til deltaker.
Einar Hoistad
ordfører

OPTIMISTEN
Enebakk NringsrAd skal i 1995 dele Ut plaketten
"Optimisten" til Arets bedrift for femte gang.
Prisens formAl er A høyne kvaliteten og servicenivAet i nringsIivet, samt heve den generelie
kunnskap om nnngene i kommunen.
Forsiag til kandidater kan sendes inn av enkeitpersoner, bedrifter eller organisasjoner. Det kan
foreslAs bedrifter innen alle bransjer.

GUDSTJENESTER
Sønd.18.6. (2.s.e.pinse).
Enebakk kLl2.30
v/øvstegArd.
Sportsgudstjeneste.
Menighetens utfartsdag.
Sønd.25.6.(3.s.e.pinse):
Enebakk kirke U. 11.00.
Nattverd
Sønd.2.7 (4.s.e.pinse):
Mari kirke U. 11.00. Natty.
Sønd.9.7 (5.s.e.pinse):
Stranden Bedehus ki.11.00
Nattverd
Enebakk Syke ohg Aldershj.
kLl6.00 Nattverd
Sønd.16.7 (Aposteldagen)
Enebakk kirke U. 11.00.
Nattverd
Sønd.23.7.(7. s.e.pinse):
Man kirke U. 11 .00.Nattv.
Sønd.30.7.(8.s.e.pinse)
Enebakk kirke ki. 11.00
Gudstjeneste. Olsok-stevne.
Samling ph Bygdetunet etter
gudstjenesten.
Sønd.6.8. (9.s.e.pinse9):
Sranden Bedehus U. 11.00
Nattverd
Enebakk Syke og Aldershjem
ki 16.00. Nattverd
SØnd.13.8.(10.s.e.pinse)
Mari kirke U. 11.00 Nattverd
Sønd.20.8 (1 1.s.e.pinse)
Enebakk kirke U. 11.00
nattverd

MISJONSHUSET
YTRE ENEBAKK
Søndag 25.juni kLi8.00:
MisjonmØte
Fredag 7.juli U.19.30: MØte
Søndag 23.juii U.18.00:Møte
Fredag 11 .august
ki.19.30: MØte
Søndag 27.august
kl.18.00: MØte
Kvinneforeningen.
Tirsdag 15.august

ENEBAKK
KOMMUNE STYRE

'U

Mote i
Herredsstyresalen
mandag 19.juni
ki. 16.00

Skriftlig forsiag med begrunneise sendes:
Enebakk nteringsrAd , 1912 Enebakk
innen 1.oktober 1995
Kontaktperson: Karl Elisabeth Morbech

Einar Hoistad

FLATEBY
HUNDEKLUBB
JUNI

ENEBAKK NRINGSRAD

24.juni: Grilifest ph banen
Start kl.18.00
Ordinr tirsdagstrening
Brukshundkurs, Streifinn

BRYLLUP
Sonja Hvidsten fra
Daiefjerdingen og Ken
Gamiem fra Ytre gifter seg i
Enebakk kirke den 17.juni
kLl5.00.
Adr.or dagen:
Igtmrbakke

r

L

AUGUST
Brukshundkurs, .Sølenstua
9/8 - 13/8
Ordinr tirsdagsttening
Dressurkurs/Valpekurs
pAmelding torsdag 24.08.

• PAPIRINNSAMLING
Flateby Kirkebygda og
Dalefj erdingen
Onsdag 7.juli og 2. august
Ytre Enebakk, Siggerud og Fjell
Tirsdag 3.juli og 31. juli

1

I

KOMPOSTEN

Hva er det dere ser
som ikke vi ser ?
linger." og hvordan vet ordføreren det? Ved intern-kontroll,
store og sniAspørsmM I Enebakk
resultatvurdering, skjønn eller
punkter
I forrige utgave av
sysing? NA trodde faktisk vi at
"Komposten" kommenterer
ledehsen i kommunen syntes det
rAdmann og ordfører undervar fint A fA hØre fra grasrota, at
tegnedes betraktniflger nAr
det var hyggelig og konstruktiVt
A mote brukerne, og at siden
det gjelder kommunal service
man spurte, sA forventet man
i Enebakk. Vi synes det er fint ogsA svar - men da var vi kanDet star mye oppbyggelig a lese i Komposten for tiden.
Ta for eksempel siste nummer, der ordfører Hoistad i spalten"Ordførerefls hjør- at herrene har tatt seg bryet
skje litt godtroende?
Det er kiart at det man finner
med a svare oss, selv om vi
ne", undrer seg om hvem han er til for.
matte lete en stund for vi kom avhenger av Øynene som ser.
Et betimelig spørsmâl a stille i forkant av kommuneValget!
NA sA nok vi litt knitisk pA det i
I spalten "Tanker fra sosialsjefen" skriver Ingegerd Espãs tankevekkeflde om
pa sporet av innholdet i kom- vArt forrige innlegg, det skal vi
Enebakk sosialkontor, i
pa
mentarefle. For hva Ønsker
hvor mye verre de har det andre steder enn
rlig innrømme. Kanskje var vi
Russland, for eksempel. Og radmann Schaug etterlyser fremdeles svar pa sine
heiler ikke flinke nok til A rose
egentlig râdmannefl og ordføkommunen for mye bra service,
"hovedspOrSmãl".
reren a si?
selv om vi nevnte kulturetaten.
pA hensynet til serviceinfl- ne du som toppsjef har!
Vi hAper at vi han fAtt med oss (Det skulhe vi visst ikke ha
Anekdoter som forebyg- 9k
stilling og mer smil i hverda- At du gjeme gjennom smidighet det viktigste nAr vi heser at rAd- gjort, det ble kanskje litt for
gende sosialhjelp.
gen.
og diplomati fAr den enkelte mann Nils Schaug fremdeles spesifikt?)
Nâr det gjelder sosialsjefens
NAn vi som innbyggere og bruarbeidstaker til A se og arbeide ikke han fAtt skikkehig svar pA
tanker, falt jeg srlig for histo- Maskulin appell.
at ordføre- kerehar "sett" det kommunale
1kt! (flo
,
Qnrmâlene
sine.
or
---overuiuiic
rien om den positive munken
her en
dreier det seg om mer enn ren mener at det man finner er Enebakk, han vi brukt vAre egne
Schaug lurer srlig pA hva vi tor
som gledet seg slik ved synet av mannfoik mener, da han synes A
lover og forskrifter.) A lede en avhengig av det man ser etter. erfaringer med systemet, og
de pene tennene til liket som IA ha fAtt nok av informasjon fra slik
kontinuerhig prosesS stiller Sosialsjefen er i sin spalte opp- erfaninger folk i nrmiljøet
og rAtnet langs veien. En alle- kvinnelige skribenter.
store krav til hjertelag og døm- tatt av at alle mA tenke positivt, rundt oss har gjort. Vi er klan
gori jeg straks la meg pA minnet Siden han ber sA pent om svar mekraft, ansvarsvilje og selvbe- og henviser til munken som over at ikke alt vi sier er likemed tanke pA framtidige trau- (uten at det ligger det minste herskelse. Som nylig tiltrAdt tross alt sA at liket som là i vei- pent, og at snille piker siett ikke
matiske opplevelser, for eksem- snev av insinuasjoner av noe rAdmann, hvis stilling i disse kanten hadde hvite tenner.
bØr si offentlig fra om det vi
pel i mote med den kommunale Slag i spørsmAlet..) er det jo
likevel hvisker lavt eller hØydager
skal
evaiuereS,Ville
det
servicen i Enebakk og det sjok- nesten litt uhøflig a la vre A
RADMANNEN lydt om i bygdekrokefle.. Men
ket det yule innebre a oppda- svare.. Tidsnød til tross; sikkert vrt kiedehig med en FIKK IKKE
her handler det om A ta hverange at den rett og slett ikke skul- Riktignok var jeg for øyeblikket passe dose ydrnykhet i forhold SVAR?
Vi kan ikke dy oss, vi mA be dres perspektiv og ha evne til A
til
dem
som
stillingen
er
til
for.
le vre god nok. Da kan jeg svrt opptatt av fotbali og biler Man kan here mye ved A vre om litt spabteplass til A kom- se verden med ulike briller,
bare la vre A ergre meg og og om Mari menighets barnehasamti- tross alt. Ordføreren er selv brulyttende, snakke litt mm- mentere kommentarefle
tenke slik den hue munken yule ge i framtiden vii komme seg- Apent
dre og holde en lavere siganfø- dig som vi lover at vi skal fatte- ker av service-tilbudene og han
ha gjort. Kanskje burde jeg gie- forbi den nye gollbanen for A ring. Enhver leders legitimitet oss litt kortere denne gang Vi antakehigvis gjort seg sine erfadet meg over de pene gardinene dra pa skogtur, men siden henkan forsta at politiske og admi- ringer med tilbud og tjenester
oppnAs frst og fremst i knaft av
11
pA godt og vondt. Vi skjønner
pA herredshuSet i stedet?
synet dl servjceinnstihling og at lederen nyter sine ansattes nistrative toppsjefer hardet
velt og kanskje ikke rekker A fA naturligviS at en rAdmann eller
mer smil i hverdagen bigger rAd- respekt. SØrg for A vinne den.
Snerten retorikk.
mannen slik pA hjertet, gjør jeg Som sagt: Beskikk ditt hus og med seg alt i et ulidelig langt en sosialsjef ikke offisielt kan
svake
Det dreier seg mye om kom- likevel et forsøk.
hold deg inne med oss som skri- lesermnniegs. Men hvis du nr- kommentere eventuellemen
en
at Iedd i oranisaSjOflefl,
munal service i Komposten for
ver i avisene, sâ skal nok mye iesen, herr rAdmann, vil du se
faktisk
fikk
med
oss
omlag
ordfører
bør
ikke
lope
administiden.Nils Schaug skriver om
ordne seg dl Enebakks beste. vi
dette i sin dynamiske spaite Sukk og rad fra en van- For vi er mange som arbeider fernten-tjUe konkrete kommen- trasjonenS rend Lojaliteten til
"Innspark Ira rAdmannen." Av
tarer, spørsmAi og problemStil- brukerne bØr veie tyngere enn
Hg mann.
for det.
linger som i høyeste grad gjel- hensynet dl en eventueli "god
det han skriver forstAr man at
Alier fØrst et lite hjertesukk.
der hvordan vi som --e tone" i den kommuflaie kantina!
han har bedt om innsp ill, ros og
ris, som kan bidra til A gjØre Som rAdmannen sikkert vet
erfarer den kommunale serviden kommunale servicen bedre, heter det at "et hus i strid med Hvordan fã til smil I cen, jfr. ditt hovedspørsmAl. Du AVDEKKER
Dette har han tydeligvis fAtt, seg selv ikke kan bli stAende,"
hverdagen?
vil se at vi gikk grundig til VIRKELIGHETEN
Med innleggene vAne Ønsker vi
verks ved A ta for OSS alle komkan hende i en større dose enn NA har det seg slik at jeg begynhan hadde tenkt seg? Schaug ner A bhi lei av A hØre om samar- Med hensyn dl ønsket om "mer munale etater og synliggjøre A bidra til A syniiggjøre hvordan
presiserer at han HELDIGVIS beidsprobiemer meliom politi- smil ihverdagen", vii jeg igjen- erfaninger og opplevelser vi tilbudene i kommunen faktisk
ikke kan ta ansvar for alt som er kere og kommuneadministra henvise til spalten "Tanker fra som kvinner, mødre, foreldre, oppleves for brukerne.
Vi tar nok ikke munnen for full
nevnt i de innspillene som er sjon. Jeg er lei av A hØre om sosiaisjefen" i forrige nummer jobbsØkere,hjelpetrengeh1
av Komposten og til den tidli- kniserammede. .i hovedsak vi nAr vi mener at vi til sammenkommet. For, som han skrimarbeidsprOblemer de ulike gere omtaite anekdoten om den- som brukere han gjort oss. Selv han bred erfaning med ulike server,"det meste av ansvaret hvi- sa
Visst er vi snilbe og
etatene
imellom.
ler pA politikerne som fordeler- Jeg er sA
lei av A hØre om per- hue munken. MunkenS gode trodde vi faktisk at vi serverte vice-tilbud.
otsetfliflger innenfor de eksempel nAr det gjelder A tenke litt for mye framfor for lite! Og har sans for takt og tone, men vi
midler til de enkelte tjenesteogsA tro pA at virkeligheten
omrAder og ansvaret for by og 5onrn
enkelte etater, konflikter fra Ar positiVt har sikkert noe A here du mener at du ikke har fAtt har bør
avdekkes, enten den er sAnn
orden mA Romerike politikam- tilbake, og konsekvenSene dette mang en ansatt i Enebakk kom- svar?9
eller slik. Ja,selv om vi ogsA ser
mer vrsAgod ta". Avslut- hat fort til i form av en tilsyne- mune. Kanskje kunne historien
at ilk kan ha hvite tenner, sosikopieres Opp, rammes inn o
ningsvis tar rAdmannen dl orde
HVA SER ORDFØREREN?
latende tilstivnet kommunal
Ordfører Hoistad har, sin fol- alsjef EspAs, kan det hende at
for at private barnehageUtbyg- bedriftskuhtur, Jeg er sA lei av henge som en liten huspostill pa
gere mA ta ansvar for at man flaskehahser i systemet, hvor hvert eneste kommunabekOntOr? kevalgte posisjon til tross,behov tennene pA tross av den fine
dette mot formodning ikke for A forsvare den kommunale emaijen hadde trengt en rotfylmangler BARN (!) til barnehapa A
bruker ressurser pA
geplassene man faktisk har. ansatte
motarbeide hverandre framfor i. skulle vise seg A ha den forven- administrasjOflen. "Hva vii de ling eller to, i verste fail burde
de vrt skiftet for lengst..
ted' ffekt. kunne man alternanor han, og syarer selv
Shik blir ansvaret pent fordelt
PA liver iser, og man forstAr gØre den jobben de er ansatt tivt tenkt seg A skifte ut kom- pAspørsrnA1et"H" dere ser
fengende ett iohhes
forts. neste side
r
godt hva rAdmannen mener med for, nemiig a betjene brukerne, munens
- - - det aktivt og malja, gi oss god service.
tenK rettet i alle
kommunens avdeat han heldigvis ikke kan ta Jeg
ko n- slagord:"Tenkmed
er
inderlig
lei
av
dyre
trivsei,
ordfØrer
ansvar for alt. Det blir jo sa sulentbyrAer, som skal utrede Enebakk!"
evaluere og kanskje en de Hoistads mere sjebsettende
godt som ikke floe ansvar igjen
og
til han!
opp med A finne ut det de fleste spørsmAl fra siste nummer av
uansett visste Ira fØr; Nemlig at Komposten: "Hvem er vi egentMen radmannefl har de virkeiig vanskehige forhoide- hg til for?"
ne er knyttet til personer og til At dette yule kunne utløse allmer pa hjertet:
HYDRO TEXACO
I en lengre utlegning skriver
otsetningsforhoid det i liten men munterhet yule ihvertfaligrad
er
muhig
A
endre
pA
takket
viert
A
hApe.
For
som
ordføreren
ban om lover og forsknifter som
PARAFIN - FYRINGSOLJE
inne pa der han titter ned
har fastsatt minimumskrav til vre det helhige kommunale selvtileross
fra "Ordførerens hjørne",
hva kommunen strengt tatt ansetteisesvemet.
PRISGARANTI BET. AVTALE
"- gArdet virkelig an A spørre sA
behøver a tilby sine innbyggere.
dumt?"
Man forstãr at det nrmest er og her kommer jeg
av egen godhet at kommunen endelig til poenget:
likevel vii arbeide for a gi oss
En samfun nets stØtte
Kanskje higger noe av Arsaken
enebakkinger litt "ekstra-service". Behovene for kommuna- dl at den kommunale servicen
he tjenester mA bare kartleggeS ikke er god nok i dette? At det i
Vi minner om at neste numfor t! Innspillene i Komposten et dArhig arbeidskhima blir vanmer av Komposten kommer
fungerer tydeligvis ikke bra nok skelig a skape grobunn for optifredag 26.august.
brukerufldersøkelse,
og
misnie
og
tnvseI,
entusiasme
og
SMØREOLJER
som
DIESEL
Innlevering
16. august
beskikke
sitt
rAdmannenS hovedspørsmAl han kneativitet? "A
GOD SOMMER!
han tydeligvis ikke fAtt noe hus", herr rAdmann, mA vre et
GOD SOMMER!
kiart svar pa, nemlig dette som av de yiktigste ansvarsomrAde

pa

Dype tanker og kvikke innspark fra hjØrnet

SVARTHOL
BRENSEL A/S
Telefon 64 92 40 47
-

KOMPOSTEN
forts.fra s.3

Hva er det dere ser
NOK BARNEHAGEPLASSER?

Hilsen fra fire mannfolk
RAdmannen etterlyser i Komposten
nr 5, reaksjoner pa sine spørsmãl
til kommunens innbyggere.
Vi er fire menn som sitter i styret
for Foreidreforeningen for funksjonshemmede i Enebakk, og selv
tror at vi representerer et gjennomsnitt av den mannlige befolkningen. Selvsagt er vi interessert i
biler, fotball og golf, men, som sikkert de fleste menn i Enebakk, har
vi interesser langt ut over dette. Vi
har blant annet deltatt i organisasjonsarbeid og politikk pa flere
Plan. Var spesielle interesse ligger
1 omsorgen for de psykisk utviklingshemmede i Enebakk. Vi har
alle fire Arelang erfaring pa dette
omradet. Spesielt har vi fulgt kommunens arbeid etter innføringen av
PU-reformen. Etter en aktiv og
âpen fase under den fØrste PU-konsulentens periode, sitter vi nã med
den erfaring at kommunens administrasjon og politikere trekker seg
mer og mer inn i seg slv, og skyver ansvar. som apenbart erkommunens, over pa de pãrørende.
Râdmannen etterlyser reaksjoner
pA om kommunen er serviceinn-stilt, og om den gir oss et smil i
hverdagen. Vi kan ikke si at vi har
opplevet dette i de saker vi jobber
med. Riktignok har vi ofte et annet
syn pA en del PU-saker enn det
kommunen har, men nAr vi f.eks.
fAr fØlgende svar ved henvendelse
til kommunen om enkcltsaker: Vi
kan ikke se at det er begAtt noen
juridiske feill, da fler vi verken
serviceinnstilling eller vilje til samarbeid. Slike formalistiske svar, og
for ikke A snakke om alle de gangene vi først far svar etter A mAtte
purre, er eksemler pA svar som
ikke gir oss smil i hverdagen.
En av sakene vi har arbeidet med i

snail to fir, er byggingen av fly PUbolig i Ytre Enebakk. Da
Stortinget vedtok PU-reformen, var
det et vesentlig poeng at institusjonene skulle bygges ned. Ved bygging av enda en PU-bolig i
Nylende-omradet fAr vi nettopp en
slik institusjonspreget ansamling
av PU-boliger. Et annet hovedpoeng ved bygging av slike boliger er
at kommunen innhenter rAd fra fagfolk og brukere . En faglig side
som ikke er tatt hensyn til i denne
saken, er gangavstanden til grendesenteret. For flere av de som skal
bo i denne boligen, vii den bli hggende aitfor langt unna til at de kan
benytte senteret pA egen hAnd.
Kommunestyret uttrykte tydelig i
et av sine vedtak at ny PU-bolig
sl,a1 ligge slik at det er akseptabel
gangavstand for beboerne til grendesenteret i Ytre Enebakk.
Gangavstanden. skulle vuderes pA
faglig grunnlag heter det videre i
vedtaket. Foreldreforenirgen hat
gjentatte ganger forsøkt A. fA kommunen i tale mht. de faglige spørsmM i deñne .saken, uten A lykkes.
•Det foreliggerf.eks. ikke et eneste
skriftlig notatom de faglige sider
vedrørende gangavstandeñ i denne
byggesaken. Under kommunestyremØte 15..5.95 ble rAdmannen
spurt om hvor han hadde hentet de
faglige vurderinger. Han svarte da
at det var hans rett til A vurdere
hvor han innhenter faglige vurderinger uten A utdvpe dette noe mer.
Vi synes dette er en arrogant mAte
A svare en kommunestyrerepresentant pA, nAr alle vet at PU-konsulenten (som burde vaire kommunens faglige instans) ikke er rAdspurt, og at det altsA ikke finnes
noe skriftlig notat om de faglige
sider av saken. Hvis rAdmannen
mener at PU-konsulenten ikke
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holder faglige mM, bør han straks
ansette en annen. (PU-konsuienten
hat, i overensstemmelse med brukernes Ønsker, i brev til formannskapet anbefalt Gjeversrudveien
som den best egnede tomta. Dette
vat en faglig vurdering fra hennes
side, men rArmannen hat tydeiigvis
ikke lagt vekt pA denne uttalelsen i
sine- innstillinger i denne saken.)
Saken hat etterhvert fAn et parodisk preg. FØrst vedtar kommunestyret A bygge i Gjeversrudveien.
Deretter tar rAdmannen, av ukjent
grunn et initiativ og gAr inn for A
omgjøre vedtaket. Dette fikk han
lett poiitkenie med pA. Resultatet.
av dette er at kommunen nA mA
kjøpe tomt av Block Watne for ca
Tomta -i
1 million kroner.
Gjeversudveien eier kommunen.
I tillegg sier rAdmannen i saksopplysninger til kommunestyremøtet
19.12.94 at for hver mAned PU
boligen blir forsinket, koster det
kommunen 100.000 kroner. Pr dato
er bygget 18 mAneder forsinket.
Denne forsinkelsen, (som kommunen ved sendrektighet stort sett
kan skylde seg selv) vii da koste
1.800.000 kroner.
Hat fattigkommunen Enebakk rAd
til A bruke innbyggemes penger pA
en slik mAte?
I kommunestyremøte 15. 5. ble
saken pA nytt tati opp a' øyvind
Strom (FtP) hvor han viser iii denne voldsomme kostnadsøkningen,
de faglige forhold og brukernes
Ønsker. Som tilhørere ble vi sjokkert over slØvheten blant politikerne i Enebakk kommunestyre.
Ekstrautgifter i denne stØrreisesorden for vAr fattige kommune hat
tydeligvis ingen betydning for 82
prosent av representantene.
Sorn innbyggere kan vi vanskelig
ta pAstanden om at kommunen hat
dArlig rAd pA alvor.

IV

Politikemes, rAdmannens og administrasjonens behandling av PUsaker er dessverre ikke noe som
fremkaller smil i hverdagen for
oss.
Vi er enige med de fern damene
som hadde innlegg i Komposten
nr.3. Vi holder ut i Enebakk, tross
alt. Men nAr vi hat en rAdmann,
som i sitt svar til damene, heller vii
snakke om hva han ikke hat ansvar
for, fremfor A ta til seg mye av det
de pApeker, da kan man saktens
begynne A tvile.

Du kan forhAndsstemme fra og med 3.juli 1995 i Herredshuset
formannskapskontoret, i kontortiden kL08.00 - 15.00.

Magne Alstandsteter
Arne Antonsen
Tore Henriksen
Ivar Kolbenstvedt

ENEBAKK KOMMUNE
FORHANDSSTEMMEGIVNING
Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget er sØndagn 10.september og mandag 11 .september.
hvis du ikke kan mote fram i vaiglokalet pA valgdagen, kan du stelnme pA forhAnd. du kan forhAndsstemme i den kommunen du selv Ønsker. Hvis du
forhAndsstemmen en annen kommune enn der du er innfØrt i
fotkkeregisteret, husk at stemmen skal nA fram til hjemstedkommunen gjennom posten innen valgdagen.

I tillegg er det aniedning til A forhAndsstemme følgende dager
utenom kontortiden:
Klokkeslett
Dato
Sted:
Herredshuset, formannskapskontoret 14. 8 15.00 - 19.00
8.9 15.00-19.00
9.9 10.00 12.00
-

Enebakk syke-/aldershjem

5.9

10.00- 12.00

IV

KIOSKDRIFT

For badesesongen
1995 søkes det en
person som kan I ta
ansvar for kioskdriften pA Bairmerud. Skrift. henv. umiddelbart til: Enebakk kommune,
kulturadministrasjonen, 1912
Enebakk.

KONTORASS./VIKAR
Einar Hoistad
Valgstyrets leder

KOMMUMESTYREOS EYLKESTIMSSVALG

Ved kulturkontoret er det ledig
I ârs vikariat som kontorass. i
halv stilling.
For nairmere opplysninger, ta
kontakt med kuiturkontoret, tlf.
64926060.
Skriftlig søknad sendes innen
3.7.1995 til:
Enebakk kommune, kulturadm., 1912 Enebakk.

NAt vi er inne pA tilbud, herr
rAdmann, lurer vi pA hvordan
du vAger A si at vi hat for fA
barn til A fylle oppbarnehageplassene?? Sier du med dette at
Enebakk hat full barnehagedekfling og vel sA det?? Hvor er de
barnehagene, om vi fAr spørre?
Langt inne i granskauen' .
Vi
holder rAdmannen for god til at
han betrakter f.eks. et ukentlig
sekstimersaktivitetstilbud som
"barnehage", samtidig som vi
regner med at rAdmannen vet at
det er svrt stor forskjell pA et
kommunalt og et privat barnehagetilbud, og at private tilbudslett ikke er reelle alternativ for
folk med lay inntekt, langt mmdre enslige forsØrgere. (To barn
i Nylende barnehage samt et
barn i skolefritidsordningen
utjØr merrnere sju tusen i
maneden..)

VI HOLDER FORTSATT
UT!
Kommunale tjenester er viktige, men heldigvis ikke viktigere enn at det er helt andre ting
som gjØr livet verdt A leve, herr
rAdmann. I hvert fall sA lenge vi
er friske og raske!
Ukrutt forgAr ikke sA lett, og
mens vi venter pA plass ved
Enebakk syke- og aldershjem,
ordner vi oss med private dagtilbud til ungene, vi kjøper tjenester av privatpraktiserende
leger, naturterapeuter og pskologer i Folio og Oslo-omradet,
vi besøker Ski kommunes velutstyrte bibliotek og Holmlias
svmmehall. vi soker i-Ad og
veiledning -hos bekjente mm
i nabo-kommunene,
' vi
gAr lii og med til mekling i Ski
nAr ekteskapet skranter! Vi for-

gAr ikke, mener det slik vi vii
ha det? Er det slik Enebakk
kommune Ønsker A mote brukerne sine, fattig pA service-ti!bud som faktisk kunne vrt
bedre utbygd, selv innenfor gitte okonomiske rammer- ? Vi
bare spØr!

ENDA FLERE SPØRSMAL
Vi har, dessverre, mye vi lurer
pA. Administrasjon og politikere fAr velge hvilke spørsmAl de
synes er hensiktmessige A svare
pA nA i forkant av kommune
valget. Vi tar uansett med noen
av dem avslutningsvis, sA kan
dere kanskje grunne litt pA dem
i sommer?
Hva betyr "kvalitet" for ledelsen I Enebakk kommune og
hvilke kjennetegn hat det?
Hvem foretar, og pA hvilke
mAter foretas"kontroil" av
"kvaliteten"? Hva kom ut av
kommunens omorganisering,
den sAkalte "ou-prosessen"?
Hvilke konsekvenser fAr i tilfelle resultatene, f.eks. smilekurs,
rotfylling, sjefer som gAr eller
blir?
Hvilke tilbud hat kommunen til
arbeidsledige?
NAr fAr vi en kommunal
musikkskole? NAt bygges neste
kommunalebarnehage? Hva er
planlagt hittil nAt det. gjelder 61ringens inntog i skolen fra
1997? Hvem tar seg av akuttebarnevemsaker - sokner vi til
Romerike eller Follo?
Hvordan er kvaliteten pA drikkevannet vArt, holder det mM?
Hvem mekier ved seperasjoner? NAr fAr vi egen kommunepsykolog?
God sommer til alle!

Anne Grethe Andresen,
Nina Ansethmoen,
Vigdis Bratfoss,

Kristin Heistad og Heidi
Kandola.

Et viktig slag er vunnet
For de av Enebakks innbyggere
som fortsatt Ønsker A bo i en
landsens kommune med kort vei
til kommuneadministrasjon og
politikerne i kommunestyret, vat
det en viktig seier som ble vunnet
pA Stortinget nyhig, da flertallet
gikk inn for at kommunesammenslAinger mA avgjøres ved folkeavstemning i den enkelte kommune. Senterpartiet hat hele
tiden konsekvent stAtt i frste unje i kampen mot kommunesamenslAinger nAr det er imot folkeviljen, og det var Senterpartiet
som fremmet dette forslaget pA
Stortinget.
Til tross for de sterke reaksjonene som framkom ved tvangssammenslAingene av kommunene
rundt Hamar, Fredrikstad og
Arendal for 2-3 Sr siden, hat
kommunalminister Berge helt til
det siste antydet sammenslAingsrunder.
Enebakk kuine vrt svairt utsatt
uten vedtaket I Stortinget. Sairli
dersom kreftene som Ønsker a
fjerne fylkeskommunen hadde

vunnet fram. I sA fall kunne vi
fAtt et sterkt press i retning av
regionkommuner rundt sentra
som f.eks. Ski og Lillestr@m.
Om vi hadde havnet i en av disse
retningene i hel eller partert form
er det ingen gitt A si. men de
fleste innser at mulighetene 61 A
komme til orde og A nA fram i de
kommunale pnoriteringer ikke
hadde blitt lettere.
Lokalt her i Enebakk hat
Senterpartiet forlengst programfestet at vi Ønsker A gjennomføre
folkeavstemning dersom regjering eller stortingsflertall ønsker
endringer som berører oss. Selv
med den stadige kampen melhom
de ulike grender av var egen
kommune om A komme Øverst pA
de kommunale prioriteringslister,
bør de fleste kunne enes om at
med dagens kommunetørrelse.
rimelige
hat alle ihvertfall
muligheter til A gjøre seg hørt La
oss ta vate pA dette godet!
Kjell Dehli
Enebakk SP

GRETE DIHLE,
nr.2 pa sp's liste:
Et levende demokrati
krever bade din og mm
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ENDELIG FIKK BYGDA
SIN EGEN SPAREBANK
Enebakk Sparebank er
en realitet! Fern ârs iherdig innsats har bâret
frukter. Ildsjelen
Halyard Waade kiarte
til slutt a overbevise
bade konsesjonsrnyndigheter og andre sparebanker om at Enebakk
Sparebank er et spennde
prosjekt som er liv laga!
1.juni kunne den nye
banken Ønske velkommen til sine trivelige
lokaler pa Bakke i
Kirkebygden. Apningen
ble markert med stor
festivitas, og bade styre
og ansatte var lutter
smil og glede da de
Ønsket velkommen inn i
de trivelige banklokalene.
Med Apningen av Enebakk
Sparebank gjenreises egentlig
en ganimel lanktradisjon i bygda.
Tidiigere Enebakk Sparebank
ble stiftet 1852, og satt i drift
1853. Banken ble drevet som
selvstendig bank i 120 fir helt
fram til 1972. Etterhvert ble
banken en ABC-bank. I 1988
ble banbankfilialen pA Flateby
nedlagt, og i 1990 kom meldingen om at bankens hovedkontor i Kirkebygda ogsA skulle Iukke døra.
Dette forfirsaket at Fredrik
Nss sammen med gamle
bankfolk i bygda satte i gang en
underskriftskampanje for a fA
beholde banken . Aksjonen
forte imidlertid ikke fram.
Etter noen framstØt for A fA
andre banker til A fipne filial i
Enebakk, uten at dette lykkes,
besluttet bygdas brave bankveteraner og bankentusiaster A
etablere en egen bank i
Enebakk, og 8.november 1990
ble Enebakk Lokalbank-forening stiftet. Enebakk
Sparebank ble stiftet 20.januar
1992, og etter tre mfineder ble
konsesjonssøknad sendt til
Finansdepartementet. 2.april
1993 ble konsesjonssØknaden
innvilget.
Men nye fortredeligheter yentet. Bankforeningens tilknytningsgebyr pA 11,5 millioner
var det umulig for en nystartet
sparebank A forholde seg til.
Dessuten fikk man ikke tuftedstillende svar pA hvoriedes
gebyret var utregnet og hva
man forholdt seg til ved fastsetting. Enebakk Sparebank anket
derfor saken inn for konkurransetilsynet og fikk fuilt medhold..
I mellomtiden ga Sparebankforeningen Enebakk Sparebank
tilbud om tilknytning for
kr.250.000. Dermed ordnet
ogsA dette seg.

LOKALBANI(

APNINGSTIDER I
ENEBAKK
SPAREBANK
Apningstider i
Kirkebygda:
- Mandaglo-17
Tirsdag 10 - 14
Onsdag 10 - 14
Torsdagl0- 17
NAr fihialen pa Flateby
blir ápnet til høsten, vii
ápningstidene bli endret.
Prislister er utlagt i bankens lokaler
Velkommen til
Enebakk Sparebank,
din lokalbank
tif. 64 9270 30 fax 64927095
Ase Killerud
banksjef

Gratulerer med dagen !!BanksjefAse Killerud mottar gratulasjonerfra banksjef kolleger i regionen
Enebakk Sparebank er landets
yngste, og foreløpig minste s
parebank. Det er de som eier
grunnfondsbevisene som eier
banken. Grunnfondet er i dag
pA kr.3.308.000 fordelt pA 181
privatpersoner og firmaer,
Enebakk kommune, 1 forsikringsselskap og 27 sparebanker
Firmaer og privatpersoner
representerer 1.563.000, andre
sparebanker, kommunen og 1
forsikringsselskap, 1.745.000.
Ettersom grunnfondskapitalen
mA økes i lØpet 95/96 er det
fortsatt anledning til A bli medeiere i banken.

nye banker. Ni skjer tingene i
motsatt rekkefølge: Tilsainmen
27 sparebanker har skutt inn
nnfondskapital. Det er i
med gainmel sparebankAnd. Og hvis engasjementet
som bar ligget i etableringen av
denne banken videreføres, for-

Q

undrer det meg om man ikke
fir befolkningen til A siutte opp
om banken, slik at man kan fa
en tilfredstiliende kundemasse,
sa Kieppe.

Veteranene var der

- Jeg er glad for at man etter 30
Ar nfl fAr en ny Sparebank, sier
ass.dir i Sparebankforeningen
Einar Kieppe. Etter 8 fir i jobben har han
stort sett vert
med pA tvangsfusjoneringer. Men denne banken hadde ikke
vrt mulig uten en person,
Halyard Waade og hans styre
av dyktige ildsjeler. Første
gang vi hørte om dette prosjektet var i slutten av bankkrisen da ingen hadde tanke for A Apne

"Mottagelseskomiteen" Bankveteraner og enebakkpatrioter pd
plass. Fra v. Wilhelm Killerud, Arthur Orderud, herr og fru
Aarsrud og Asbjøn Gran.

Da skolemusikken med
sin fortropp av hvitkledde drilijenter marsjerte fra Ignarbakke og
bort til banken , etterfulgt av mer og mindre
prorninente lunsjgjester,
satt gamle bankveteraner, og lokalpatrioter
utenfor banken og tok
imot:
Asbørn Gran var pA plass. Som
medlem av Flistorielaget er det
viktig A vre der historie skriyes. Arthur Orderud var der.
Tidl.bankkass Aarsrud i
Enebakk Sparebank, m/frue
var ogsA pA plass, og den nye

ALLE VELKOMMEN

Styret i EBK
ENEBAKK
HUSFLIDSLAG

For 1996 hat banken budsjettert med en gjennomsnittlig for
valtningskapital pA 45 millioner, og for 1997, 60 millioner.
Enebakk Sparebank har soliditet, lønnsom drift og sikring av
egenkapital som et overordnet
mAl. Bankens styre og ansatte
vii satse pA den gamle sparebankidologien som sin forankring, med arbeidsomhet, nØysomhet og sparsomhet i sentrum.
Her sløses ikke med
kapitalen. Eksempelvis kan
nevnes at investeringene sA
langt er pA under en million.
Og da er tilknytningsgebyret
inkludert. Lokalene er satt i
stand pA dugnad, inventaret
skaffet til veie delvis fra nedlagte banker andre steder.

ENEBAKK
BONDEKVINNELAG
Minner om grøtmøte pA
Bygdetunet 20.juni kl.19.00.
Anna Elise Torkelsen snakker om viltvoksende planter
til nytte og glede. Husk
kopp/tallerkenlskje.

banksjefens far, Wilhelm
Killerud.
Banksjef As Killerud poserte
villig for prissen, flankert av
øvrig personale, Eva Ek, og
Joar Dahl. Innimellom gikk de
travle runder inn og Ut i banken med et veil av gayer og
biomsterhilsener.
Og da Fredrik Nss hadde
klippet over silkebAndet, og
Nasjonaisangen var avspilt av
Enebakk skolekorps, ble forsamiingen ønsket velkommen
inn til kaffe og omvisning
Akkurat i tide til A unngA et
kraftig regnskyll som avløste
den varme, vakre sommerdagen.

hat startet lotteri med trekning
pAjulemøtet.
Vi hat vert heldige A sA
mange gayer fra glade giver
iEnebakk, nedenfor følger liste over gevinstene:
Gave fra:
Lam: Trond Mjønli
Stol:
Enebakk Møbelsnekkeri
Fruktkurv: Bravo
Kniv : Nils Wiik
Selbuvotter:
Soibjørg Kjelgflrd
Bolle i tre:
Svein Kjelgflrd
5 sekker ved: John MjØnli
Lampe:
Strømsborg &Enersen
Varer:VAgsalongen
Varer: Klesboden
Juledekorasjon:
Ytre Enebakk bldmster
Varer :Bella Blomster
Veggteppe i lappetek.:
NAløyet
Gavekort: KAte's dagiigvare
Tulipanvase:
Bjørgs gayer og jernv.
Fotoalbum: Bokhjørnet
FrotèhAndkle:
Bogerud Tekstil
Sparedusj: Erik Kjelgflrd
Bilde: Galleri NygArd
Gevinst:
Y. EnebakkBensin &Service
Lammeskinn: Eva Haug
Kjeramikkbolie:
Bua hekseflidog hobby
Gavekort: Marianne' sfrisør
Gave: Flateby Blomster
Fruktkurv:
Livi - Bjerkedagligvare
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Hu smorvikartj enesten
27.april avholdt Ytre Enebakk
Husmorlag âpent mote pa
Mjr ungdomsskole der tema
Husmorvikartjenesten.
var
Thorvald Ungerness informerte om at Senterpartiet i sitt program Ønsker ft gjemnnfØre husmorvikarordningen i Enebakk
kommune!
Carsten BarbØl rnente det burde vre Øremerket tilskudd fra
staten til Husmorvikar-tjenesten.
Kr.f. Ønsker ft fA tilbake husmorvikarordningen som forsvant fra konimunen i 1993.
Norges Husmorforbund
v/Elisabeth Rusdal informerte
om hva tjenesten har vrt og
kan vre.
Pleie og omsorgsavdelingen i
Enebakk var godt representert.
Sekretr B.L.Brevig, Pleie og
omsorgsleder Unni Floberghagen og avdelingsleder Arne
Granheim informerte om

dagens ordning, og forkiarte
hvordan de i dag lØser akutte
problemer som familier mft ha
hjelp med. Det var ordninger
som pa mange mater kunne
forbedres, men mangel pa
midler var ofte et argument
mot forbedring.

POPULUS heter den nye sammenslutningen som studieforbundet
vlirt har gAtt inn i. Fra nyttftr av sft
gikk Husmorforbundet sammen
med Norsk Fosterhjemsforening og
dannet studieforbundet POPULUS.
PUPULUS er for oss i laget et
organ som tilrettelegger og letter
studiearbiet i laget. Vi far
statlig stØtte til v5se kurs og studieringer, og mulighetene er grensesprengende for et lite lokallag som
ikke har mye midler. Men desto
stØrre behov for trivelige kurs og
studieringer.
Retter en stor takk til medlemmer
og andre interesserte som har deltatt og fullført kurs og studieringer!! Jeg erglad og imponert over
hvor flinke dere er til a delta pA og
stØtte opp cm lokale tiltak! Siden
alt foreningsarbeid skier pA frivillig
basis og derfor er gratis arbeid,
sA er det viktig at arbeidet blir
positivt og inspirerende for den
som holder pA med det. Tar gjerne
imot tilbakemelding pA kurs og
studieringer. Det er den eneste
mate A eventuelt fA forbedret dem
Pa.
HØSTMENY
Det er kanskje litt for tidlig for de
fleste A begynne A tenke pA hØsten.
men det er nA Ønskelisten for kurs
mA sendes inn skal det bli noe sus
over høsttilbudet.
Det scm alt star pA menyen er:
- SKAPKURS
- MØBELTAPETSERING
- SLEKTSGRANSKING
- MALEKURS MED AKTMODELL

24 mill kr lavere strømutgifter
11994 har strømkundene i Enebakk og Ski oppnâdd en salet reduksjon i strØmutgiftene pa ca 24.miII kr sammenhignet med 1991.
Dette har sammenheng med gode kraftkjøpsavtater, inngâtt pa vegne av Wire
kunder, og at vi har oppnadd en mer rasjonell drift av fordelingsnettet.
Diagrammet viser at kraftomstningefl har Øket, mens omsetningen I kr har gâtt
ned. (lgWh= 1.mihl.kWh)
Gwn

miILkr.

405

165

400 160

Det var bra fremmØte, og det
var kiart ft lese av debatten at
frustrasjonen over manglende
tilbud var stor hos mange av
de fremmØtte. Senterpartiet og
Kristelig folkeparti var de
eneste partiene som hadde fylt
opp stolene sine i panelet, men
det ble en matnyttig og fin dialog mellom panelet og salen,
der partiene flick vist at de
interesserer seg for husmorens
hverdag i 1995.

Styret
Ytre Enebakk
Husmorlag
(i samarbeid med Kunst-foreningen)

Stud le(Qi))
\%/ info

Kunder hos Folio Energiverk:

STUDIERINGER
- 6-Aringer inn i skolen
- fotsettelse pA Kommunebudsjettet, der vi nA tar for oss
renovasjon og rusprobiematikken i Enebakk. OS selvfølgelig jobber vi videre med
HusmorvikartjenesteflS fravr
Studieleder onsker seg et soppkurs
og etterlyser herved en til A rettlede
i skog og mark om hva som kan
spises av sopp, og hvor de eventucit kan finnes. En naturlig opfølger av denne studieringen vii selvfølgelig vre en gourmet aften der
de lekreste soppretter blir tilberedt
og prøvesmakt. Her tenker da studieleder seg en naturlig samenslAing av studieringer med f.eks.
"Vinsmaker ring", der man kanskje
fordyper seg i rødt fra Chile og
Australia.
Om noen da ogsA skulle brenne
for urtenes fremme i koke/legekunsten, sA ville dette bli en studiering/kurs der mange kunne hatt noe
A hente, skulle jeg tro. Disse kursene og studieringene er Apne for
alle, og spesielt er studieringene
koselige om man drar med seg
noen man kjenner, eller deler postkasse med.
Studieringene km handle om det
meste, og i skuddet for tiden er foreldrelbarn temaet. Her har POPULUS mange gode studieplaner og
er slik tilrettelagt at materielikostnader langt pA vei blir dekket av
statlige midler. Ta kontakt for
nrmere informasjon om emner og
tilhrende litteratur.
YTRE ENEBAKK HUSMORLAG
ØNSKER ALLE EN RIKTIGGOD SOMMER OG VEL M0U
TIL HØSTEN!
Helvi Saltnes
studieleder

Takk for godt oppmøte
Ytre Enebakk Husmorlag arrangerte manekengoppvisniflg
5.mai95. Det var meget vellykket.
Kiesboden, Bogerud og Mjr sko viste fram vftrens og sommerens trender. Bua Hekseflid viste stolt frem en del av sin kolleksjon av hftndstrikkede drakter og gensere. Det var i alt 40-50
mannekenger som viste frem siste nytt med eleganse!
Kveidens konferansier var Marit myhre som samen med mannekengene gjorde det hele til en underholdende kveld.
Nytt av Aret var at Kiesboden, Bua hekseflid, Unnur
Gudmundsdottir (som sminket mannekengene), Mariannes
FrisOrsaiong og Ytre Enebakk husmorlag stilte med spennende
stands.
Ytre Enebakk Husmorlag takker alle som var med og gjorde
kvelden til en suksess.

Hilsen Ytre Enebakk Husmorlag

Omsetni GWS
395 155
380

150

385 145
360

140

$5
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370 130
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360

120
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1994

1983

PRISUTVIKLING FOR HUS- produksjonsavgift.
HOLDNINGSKUNDENE I En vanlig forbruker har mesteparten av forbruket i den kaide
ENEBAKK
arstiden Det hjelper lite med tilReduksjonen
blir
likevelpA
ikke bud om lay pris pA de tider av
I 1991
kostet er
forbruk
Aret hvor ogsft forbruket er lavt.
25.000 kWh i Aret kr. 9 555.11994 kostet dette kr. 7 795,-. det som er av betydning er hvor
Det er en reduksjon pA ca 18 mye strØmmen koster i løpet av
Aret.
prosent.
(Eksempelet er eksklusive sta- FEVs husholdningstariff H4, er
et konkurransedyktig tilbud til
tens avgifter)
andre ieverandørers markedstilfulit Ut merkbar for kundene. bud.
Dette har
sammenheng
med
statens
avgifter,
som utgjør
caattilVi
detilbyr
som. likevel
Ønsker markedstariff
dette.
1/3
avpresent
totaiprisen
har Øket
med kraftieverandør,
Om du likevel vurderer
skifte
ca 68
fra 1991
til 1994.
bØr du A
innhenI tillegg har merverdiavgiften te et sarnmenhignbart tilbud fra
Øket
(1994)fra 19 til 22 prosent. din nftvrende leverandør for
en ny avtale inngfts.
MARKEDSMULIGHETER
FOR VENTET
I dag kan du kjøpe kraft fra PRISUTVIKLING:
andre enn det lokale energiver- Det ventes stigende priser pA
ket. Overføringsprisen (transde kommende
port) mA du fremdeles betale elektrisk
til Arene.energi
Dette har
blant annet
nett-eieren. I Enebakk er dette samenheng med at forbruket
Folio Energiverk.
stadig Øker, og at vi snart har
pa hvori
maksimalnivftet
Om du ber om tilbud fra andre nAdd
mye vi
selv kan produsere
leverandØrer,
bør du
vre fallkiar landet.
over
at det finnes
en del
gang Det er nesten ikke tilkraft (nye
kraftpa fly
gruver. Enkelte tilbyr en tilsy- verk),og
enkelte
antyder
at

avhengig av import av kraft fra
andre land.
FEV sROLLE
FEV er god støttespiller for
innbyggere og nringsliv i
Enebakk, og vi tilbyr gunstige
betingelser. Prisene for 1995 er
fullt konkurransedyktige med
det andre leverandører kan tilby.
Ønkser du A undersØke hvilke
markedsmulinheter du bar, ta
kontakt meá' din nAvrende
leverandør først. Du vii fA nyttige rftd om kraftmarkedet, og
et sammenlignbart tilbud om du
Ønsker dette.
FEVs mftlsetting er A vre
blant de ledende distribusjonsverk pA Østlandet. Og det skal
vi Mare, blant annet gjennom
levenngskvalitet og guflstige
pnser.
Vi selger en vare som er helt
unik; 24- timers leveranse av
miljøvenniig energi!

Anders Back
informasjonssekretr
Folio Energiverk AS

nelatende
gunstig
kWh pris,
men har i tillegg
et fastbeløp
og allerede i 1998 kan Norge bli

1984 leverte forenklet
seivangiveise
1984 skatteytere i Enebakk
leverte forenidet selvangivelse
for 1994. Det er 261 fler enn
ifjor, opplyses det fra Enebakk
ligningskontor.
Utlignet skatt ph forenkiede
selvangivelser var 41.741,789
kroner - herav kommuneandelen • 14 millioner.
1.165 skatteytere fir hver tilbake ca 3.600 kr (som ifjor),
375 skatteytere Or restskatt,
hver kr. 3.400 (litt lavere enn
ifjor).
444 skatteytere er helt fri for

skatt, vesentlig skoleungdom
og pensjonister

Tenk trlvsel
-tenk Enebakk!

Kulturstipender
Per Arne Øiestad ble i
Kulturutvalgets siste mote tildelt kr. 15.000 i kulturstipend.
Stipendiet ble gitt i forbindelse med en kunstutsti1ling
Øiestad skal ha i Enebakk
kommunes vennskapskommune Ham-marø til hØsten.
Ingrid Bergstrom ble tildelt
kr.5.000 i kulturstipend.
Bergstrom utdanner seg innen
drama og musikk ved guildSchool of Acting i
ford
England.

HANS GUSLUND
nr.3 pa SP's histe:
Husmorvikarordniflgen bØr
gjeninnfØres som et trygghets ti/bud ved sykdom i hjernmet.

sENTilkRlw:I

KOMPOSTEN

Fire ordførerkandidater
Fern partier stiller liste ved kornrnunevalget i Enebakk. Det er:
Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk
Venstreparti. Fire har egne ordførerkandidater.
Her følger en kort presentasjon av dern:
Vi har ogsA spurt kandidatene om hva de er spesielt opptatt av, hva de ikke er villige til A nedprioritere Ikutte i, selv om pengesekken blir enda mindre, og hva det i sA fall mA gA pA bekostning
av. Og , siden det ikke ligger an til at noe enkeltparti vii fA rent flertail i kommunestryet i kommende periode ,har vi ogsA spurt kandidatene, hvem de vii samarbeide med etter vaiget.
blant annet som formann i
JORUNN IRENE BUER
EINAR HOLSTAD
Enebakk bu.
50 Ar
45 Ar
Han er spesielt opptatt av gode
oppvekstvilkAr, og han ser det
som en utfordring A forsøke og
rydde opp i kommunens Økonomiske problemer, komme bort fra
"fattig-kommune" statusen.
Med bedre prioriteringer kan vi
fA til viktige ting - ikke bare mAtte
nedskjringer.Bøh1er
foreta
Ønsker ogsA A bedre kommunens
servicenivA overfor innbyggerne.
selv ompengesekken skulk bli
enda mindre enn antatt, ønsker
Bøhler A skjerme Helse/,omsorg,
skole og stØtten til frivillige 1a
er. Det Mr gA pa
og organisasjon
Arbeiderpartiets ordførerkanbekostning av effektivisering i Kristeiig Folkepartis
kornmuneadministrasjonen, even- ordførerkandidat
didat
tuelt
flytte flere stillinger til I .IinJorunn bor pA Lotterud I
og ordfører i de to siste Arene av
Kirkebygda, er gift, og har voks- je-tjenesten I helse og omsorg.
innevrende periode.
ne barn. I tillegg til A vre husmor, er hun fullmektig ved Høyres ordførekandidat sier at for Holstad bor I Ytre Enebakk, er
Enebakk Likningskontor .Hun har han og hans parti vil det vre gift og har fern barn. Han er
bodd i Enebakk siden 1968, og naturlig A søke sarnarbeid med utdannet bygningsingeniør. Han
har vrt politisk aktiv I 20 Ar. Av partiets tradisjoneile samarbeid- har 15 firs politisk erfaring. Han
disse har hun sittet 16 Ar i kom- spartnere - som I innevrende har sittet 12 Ar i formannskapet og
Senterpartiet og
munestyret og 12 Ar i formann- periode er
14 Ar I komrnunestryet, saint 4 Ar i
skapet. Hun har ogsA sittet i Fremskritts-partiet.
bygningsrpAdet. Han sitter ogsA I
Utvalg for teknikk/bygning og
kommunens plan og byggekomite
planarbeid (teknisk utvalg) i flere KJELL DEHLI
samt flere ad-hoc-utvalg.
43 Ar
perioder, og er leder for
Senterpartiets
dette utvalget i innevrende komHolstad er, som kjent for de flesmunestyreperiode Hun sitter ogsA ordførerkandidat
te, spesielt opptatt av A sikre det
kommunens representant i ANØ
økonomiske grunnlaget for komNordre
(Avløpssambandet
munens drift, da det er heit avgjøøyeren), Nrings-midde1tilsynet
rende for kommunens tjenestei Folio og RBBL
produksjon. Fattigkommune(R1ingen Boligbyggelag).
aksjonen mener han var belt nødJorunn sier at hun ikke er spesielt
vendig for A fokusere pA lavinnopptatt av noen enkeitsak, men at
tektskomrnunenes situasjon.
hun brenner for at man nA mA
komme I gang med kloakkering
- Vi vet allerede at vi skal ned
av Ekebergdalen.:
enda 3 miliioner I rammeoverføringer de neste 4 Ar, sier Holstad,
Selv om pengesekken blir enda
og fastslAr at skulie pengesekken
mindre enn antatt, ønsker Buer A
bli enda lavere enn det, da er ikke
skjerme barnevern, økonomisk
kommunen I stand til A opprettsosialhjelp og fritt skolemateriell
hoide en forsvarlig drift. Da er vi
mot ytterliegere kutt. Det fAr gA
sA langt nede at uansett hvor vi
pA bekostning av veivedlikehold
skjrer blir man skadelidende (unntatt trafikksikringstiltak), og Kjeii har bodd i Enebakk det gjelder skole, teknisk, kuitur (Kirkebygden)
hele
sitt
liv,
bortvi mA da ogsA se pA effektivisedet meste.
ringsmuligheter i administrasjo- sett fra studieAr i Kristiansand, Det vi mA verne om sA lenge vi
Stockhplm og Oslo
nen.
kan, er oppvekst (skole og kuitur)
Dehli er ieder/eier av et interna- og omsorgsomrAdene.
Konkret har partiet ikke diskutert sjonalt orientert konsulentselskap.
samarbeidspartnere etter valget. - Sin politiske erfaring har han fra Skal det mAtte gA pA bekostning
kommunestyre, av noe, sA mA vi se pA adminisVi vii nok i stØrst mulig grad forrnannskap,
samarbeide med sosialistiske par- administrasjonsutvalg m.m. i trasjonskuituren. Har vi rAd til A
tier, men vii ikke avvise andre innevrende periode. hvor han opretthoide en administrasjon
lØsninger, sier arbeiderpartiets ogsA har vrt Senterpartiets grup- pa liver skole, eiler kan det gjØres
peleder.
ordfører-kandidat.
Han liar bred organisasjonserfa- mer rasjonelt , eller kan vi ha en
ring bi.a fagforeningsverv i for- skoleadrninistrasjon i hver krets?
NILS BØHLER
bindelse med tidligere ansettelse i NAr det gjelder samarbeidspartne32 Ar
Norges EksportrAd.
re etter valget, sier ordføreren at
Senterpartiets ordfører-kan-didat han
og hans parti vii samarbeide
er spesielt opptatt av at Enebakk med den konstellasjonen som gir
kommune yter et akseptabelt tje- dem stØrst mulig innflyteise.- Jeg
nestetilbud til innbyggerne, og at ser ikke de store politiske skillekommunens ressurser utnyttes iinjene i lokalpolitikken, sier
mest mulig rasjonelt. Vi mA sikre Holstad, som mener at det ikke er
at kommunen vAr ikke blir ofret i ideelle politiske skiller lokait melen ny runde med kommunesalom høyre og venstresida.
menslAinger, aier Dehli.
Selv om pengesekken skulle bli
enda mindre enn antatt, vii han
likevel skjerme heise, skole og
kommunalt veivedlikehold mot
ytterligere nedbygging. det mA i
sA fall gA pA bekostning av at
enkelte kommunale investenngser Høyres ordførerkandidat
tiltak mA forskyves i tid.
Nils er bosatt pA Nylende i Ytre Senterpartiets ordførerkandidat
Enebakk, er samboer og har 2 sier at partiet, som sentrumsparti
tar sikte pA samarbeidsløsninger
barn under skolealder.
som gir flest mulig posisjoner i
Han arbeider som økonomisjef i det kommunale styringssysternet,
og dermed de beste muligheter til
OBOS forretningsbygg.
Nils Bøhler er født og oppvokst a fA gjennomslag for partiets
i standpunkter. - Vi Ønsker A komgArd
familiens
PA
Dalefjerdingen. Han er forholds- me i en flertallskonstellasjon etter
vis 'ny i politisk samenheng, valget, men ikke for enhver pris,
men har organisasjonserfaring, sier han.

Ten
trivsel
tenk
Enebakk!

Interessant om
Borterelva

Rune Haukeland og noen av elevene som var med pa prosjektet
fotografert ved Elva en tidlig vârdag. Med klakkering og opprensking kan elva igjen bli den idyllen det en gang var for folk i
Ekebergdalen, mener de.

I en travel vAruke studerte elever p1 8-trinnet
ved Enebakk ungdomsskole livet i og rundt
Børterelva i nâtid og fortid. Hva skjer med elva?
Hvor ille er forurensingen? Hva med dyrelivet?
Er det fortsatt risk i
elva?
Historien rundt elva,
Ekeberg og fyrstikkfabrikken. Alt dette, og
mer til ble satt under
lupen i det prosjektet
som 8.klassingene gjennornførte.
- Vi hadde ogsA Børterelva som
prosjekt for 8-kiassingene i fjor,
sier irer Rune Haukeiand som
iedet prosjektet, - og intensjonen er A fortsette med det - ikke
minst fordi det er interessant A
følge med i forandringene som
skier med elva fra Ar til Ar!!
Elevene var inndeit i grupper
hvor hver gruppe hadde sine
emner. Nolen hadde mAlestasjoner for A mile Ph verdier i elva
pA forskjeiiige steder, noen stu-

derte dyrelivet, noen fabrikkdriften iangs elva i tidligere
tider.
PH- verdiene er foruroligende,
selv om det ikke var fuiit sA iile
som man kunne anta. Verdiene
iA stort sett pA 45. Ved 5 - 55
begynner det virkelig A bli vanskelig for fisk. Fortsatt er det
noe fisk i elva, men det haster
med en opprensking.
- Vi hAper at poIitikerne vil prioritere kloakkering av
sier
nA,
Ekebergdalen
Haukeiand.
Histonen om iivet rundt elva
for hundre Ar siden, om Holm
Jøisen og fyrstikkfabrikken har
ogsA eievene fArt med seg, og
noen skrev sroppgaver om
dette.
All innsamlet informasjon bie
samlet og eksponert pA store
piansjer med tegninger bilder
og forkiaringer, og presentert
for kornmuneadministrasjonefl ordfører, rAdmann, miljøvernrAdgiver og skolesjef for utstiliingen bie satt opp i herredshuset foaje hvor mang en besøkende benyttet aniedningen til A
skaffe seg kunnskap om
Børterelva.

Slik fun gerer vannhjul og vannkraftmasiner, forkiarer disse to 8kiassin gene
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Elevene i 1wrernes fotspor

Tanker fra
kommunelegen
Den siste tiden har tankene mine kretset rundt austraisk
urbefolkning og dens budskap til oss "moderne" mennesker Jeg har nettopp lest en bok om en aborigin-stamme
som kaller seg "det virkelige folket ". De har k/art i leve i
skjul for det moderne austraiske samfunnet og har fortsatt ti leve I pakt med sin naturkunnskap og kultur.
De Ønsket i formidle dette ill et "moderne" menneske
som yule videreformidle dette med respekt og valgte seg
en kvinnelig amerikansk lege, Mario Morgan. Denne
stammen flkk henne med seg pd en 4 máneder lang fottur
tvers over det austraiske kontinent gjennom Ørkenen uten
fottØy og oppakning.
Turen i seg se/v varfantastisk nok, men inest fantastisk
er likevel den kunnskap og visdom som disse urinnvdnerne har De representerer en kultur som har levd i drtusener og som kunne ha levd videre i tusener av dr hvis ikke
den vestlige sivilisasjon hadde hindret det.
Moderne naturvernere snakker om at vi ma bevare det
biologiske mangfoidet pd jorda ved ikke utrydde masse
dyrearter Men hva med bevaring av menneskearter,
urinnvdneres kunnskaper ogkulturer? Det er opprettet
naturreservater for dyr, men hvorfor er del ikke opprettet
naturreservater for urinnvdneresom gjØr det mulig for
dem bevare sine tusendrig nedarvede kunnskap om
naturen?
Jeg innser at vi ikke kan skru klokka tilbake, men hva
kan vi som "moderne" mennesker kre av aboriginernes
flere tusen dr gamle kulturs visdom?
Det er mye, men her vii jeg nøye meg med trekke fram
dette at vi er en del av naturens kretslØp, at vi er en del
av naturen og ikke herre over den. Den máten vi lever og
handler pa innvirker pa naturen og menneskene rundt
055 og dermed ogsd pd oss selv.
Lag en god sommer!

a

a

I lcerernesfotspor med talent og giimt i Øyet!
Fra v. Hege NØkleby, Tom Pettersen, Heidi Ruud og Merete Jaucis

Valgfag 8.k1asse ved
Mjar ungdomsskole har
satt opp egen selvskreven
revy. Elevene har jobbet
med revyen noen maneder, og det var med stoltbet de forleden kunne
vise foreidre, og resten
av skolen en fin forestilling.

etterhvert vil gA sine "mjremestere" i nringen . Det var
tydelig at mange trivdes i rampelyset,

Martin og MØllers tran. Mye
artig inspirasjon d hente glennom TV-reklamer

Det er tydelig at elevene hadde
hentet inspirasjon fra lremes
revy I vmter.

Beste hilsen
Torgeir Landvik
kommunelege I/helsesjef

KJENN DIN BYGD DAG.
Pensjonistforeningen har tur til Torshov gãrd onsdag
5.juli kL14.30.

Vi Ønsker alle
vàre lesere en

Hele revyen var gjennomsyret
av fomøyelige innslag. det var
parodier pA TV-reklamer, o
lreme fikk ogsA sin - tan pa
kornet, men hele tiden med et
glimt i øyet. Sikkert er det at
revygruppa kunne framvise flere lovende talenter som sikkert

riktig god sommer!
Neste Komposten
kommer fredag
25.august.
Innievering
onsdag
1 6.august

SØLJE ØREPYNT

Kristelige mØter
Kristi menighet, Flateby, avholder stevne
18.juni. Mote kl.1 1.00 og 15.00.
Talere. Frank Mikkelsen og Helge Nor

pa Salem, sØndag

funnet pA parkeringsplassen
utenfor Enebakk kirke 7.juni.

TIf. 64924490

LEDIGE BARN EHAGEPLASSER
LEDIG BARNEHAGEPLASS
for barn over 3 1w 1 Bergskaugveien private familiebarnehage. TIf. 64925156

Barnehageplass

a

Soltun private familiebarnehage har planer om utvide barnehgen med en gruppe(5 plasser fra 1 til 7 ãr), og erinteressert i A
kartlegge behovet. Ta kontakt med
Anette Opsahl tif. 64 92 50 20.

UNNI DEGRUM
nr.4 pa SP's liste:
Flere arbeidsplasser i kommunen vii gi mindre pendling og
redusert handelsiekkasje

Juninyheter fra milj øvernrádgiver 'n
Enebakk konimune er iferd med A trappe opp
arbeidet med A fjerne ulovlige avfallsfyllinger
og forsøpling. Ulovlige fyllinger og forsØpling
er et betydelig miljøproblem.
De fleste
avfallsfyllinger har negativ effekt pA miljØet
med fare for:
sigevann som kan medføre forurensing av
grunnvann og vassdrag, estetiske ulemper
som misfarging og lukt i overflatevann konflikter med annen bruk av vannforekoniten.
- ulykker og helseskade, f.eks. som følge av
barns lek med hensatte maskiner, skarpe gjen
stander osv.
smittespredning fra fyllinger som inneholder
matavfall. Slike fyllinger kan gi opphav til
oppkonsentrenng av fugler, rotter og andre
skadedyr.
- ødeleggelse for annen bruk av omrAdet,
landskapsmessig forringelse og nedsatt trivsel.

saken.

Grunneier har ansvar for opprydding ph egen eiendom.
Ved et konkret tilfelle tømte en personsøppel
pA annen manns eiendom. Vedkommende ble
politianmeldt av grunneier og ër id
en bot
kr.3.000. Kominunen anmodet mannen om
A fjerne søppelet innen en angittdato. dette
ble ikke gjort. vedkommende er da ilagt et
forurensingsgebyr pA kr.5.000. Søppelet er
fjemet av Enebakk kommune.

K

Moralen er: Kast ikke sØppel i naturen, men
lever det pA godkjent mottak. Brudd phi

forurensingsloven kan bli dyrt!
Har du noe søppel som du ønsker A bli kvitt,
kan dette leveres pA Gjølstad gjenbruksstasjon
ved Fina-stasjonen i Kirkebygda
Sortert avfall mottas gratis.

APNINGsTIDER:
I alvorlige tilfeller, og ved gjentatte overtredelser bør kommunen overveie A politianmelde

Tirsdag k1.12.00 - 19.00

KOMPOSTEN

KIRKEBYGDEN I
YTRE ENEBAKK
VANNVERK A/L

ge

boo

ETFER VART ARsM0TE - SOM BLE AVHOLDT 5.APRIL
PA MJJER UNGDOMSSKOLE - HAR STYRET FOR 1995
FØLGENDE SAMENSETNING:
Leder: Asbjørn Kristoffersen, Borgvn.42B, 1914 Ytre Enebakk
Nestleder: John Waaier, Klokkerudâsen 32, 1912 Enebakk
Sekretr: Torgçir sandem, Tiurveien 28, 1914 Ytre Enebakk
Styremedlem: Age Rustad, RAdyrveien 4,1914 Ytre Enebakk
Styremedlem: Harry Haraidsen, Haugli, 1912 Enebakk
Varamedlem: Asbjørn Bylterud, Ruud, Dalefjerdingen, 1912
Varamedlem: Finn olsen, Borgvn.49, 1914 Ytre Enebakk
Vannverkets kasserer: Jon Ungersness, VAgâs, 1914 Y. Enebakk
Vannverkets
rørleggervakt: Erik Kjelgãrd, Fjellveien 24, 1914 Ytre Enebakk
TELEFONER
LEDER:
NESTLEDER:
SEKRET€R:
KASSERER:
RØRLEGGER:

Til saigs.
Commodore 64 ink!. tastatur,
kasettspiller - 2 stk. joystick
og 7 spill. Tlf.64 92 63 95
etter kl.17.00.

ønskes kjøpt.
Lekestue - noen
mangler/defekter er ogsA av
interesse.
Tif. 64 92 63 95.

FAMILIEKANO
4,5 m.lang - 2 seter, bakre
fast, 2 Arer, selges.
TIf. 64924422

64 924524
64926419
64924403
64924129
64 92 46 39 - 64 92 43 14

BOLIG

Postadresse: Postboks 116, 1914 Ytre Enebakk

FLATEBY VANNVERK

AL

FLATEBY VANNVERK BA.
FIAGEVANNINGSREGLER SOMMEREN 1995
Nedestende regler gjelder inntil annen beskjed blir gitt:
I tidsrommet 10.juni til 20.august kan hagevanning foregá
med 1/2" slange pmontert i stk. spredere for hver abonnent.
Hus med uk vei/gatenummer og hus uten vei/gatenummer
vannermandag og torsdag k1.20.00 til 22.00.
Hus med ulike vei/gatenummer vanner tirsdag og fredag
ki.20.00-22:00.
til
alie
a respektere reglene.
Vi
henstiller
Dersomvanningsforbruket stiger sA mye at renseanleggets kapasitetoverskrides eller høydebassenget synker under et visst
nivâ,kan vanningstillatelsen stoppes i fØlge vedtektenes §9.
Høytiiggende strøk som Fredheimveien og Høgdaveien mistervanntrykket først. Dessuten har vi ansvar for vann tilbrannslukking. Høydebassenget ma derfor ikke tappes ned underet visst
niva. Dette mA alle som bor i lavtliggende omrAdertenke over,
for disse vii ikke merke at folk i hoyden er utenvann.
Vasking av hus med hØytrykkspyler, slange etc. er tiilatt.
All vasking av bil bør foregA pa bensinstasjoner.
Vanning med kannefbøtte er til enhver tid tiliatt!

lu

MUSIKER

søker danseband
(Keb.fFrekkspill/sang)
TIf. 64924451
el. 94264517

Garage,
verksted/lager
,ca.60 m2, til leie i Enebakk.
LØken, tif. 64 92 57 58 (privat) og tif. 69 80 83 88

Apent tun pa Holtop i
Ekebergdalen.
Vi har àpent 13. og 20.august
M. 12.00-17.00.

lu

AVDELINGSLEDER - VIKARIAT I
KIRKEBYGDEN BARNEHAGE

Det er ledig 40% stilling fra 15.august dA. ti! 14.8.96 i
2.avd. barnehage, a!dersgruppe 1 - 6 fir. Nrmere opplysninger
fAs hos styrer, Johnny NylØvold, tlf. 64927002
Det kreves fØrsko1e1rerutdannelse, eller likeverdig utdannelse.
Ved eventuelt intemt opprykk vil assistthtstilling bli ledig.
Avlønning etter gjeidende tariffer og avtaleverk.
Søknad med vitnemAl, attester, sendes
Oppvekstavdelingen, 1912 Enebakk. Søknadsfrist: 24.6.95

STILLING I BARNEHAGE
Emaus Korttidsbarnehage
Ledig for avdelingsleder i 13 1/2 time pr uke.
Den blir drevet av Misjonssambandet og har vid praktisering av
lovens kr. formAisparagraf. det forutsettes at den som ti!settes
bekjenner den kristne tro, og vii arbeide etter gjeldende vedtekter og instrukser. Søkere bes gi opplysninger am dette.
Tilfredsti!iende helseattest mA kunne frem!egges.
Søknad sendes NLM, Oslo krets, Tullinsgt.4, 0166 Oslo innen
25.6.d.A.

Pleie - og omsorgsavdelingen
sØker nye medarbeidere

ENEBAKK
KOMMUNE

trenger leilighet/hus
til en 2-barns. familie i Ytre
Enebakk , som mA vre innflyttingsk!ar senest 1 .juii
1995
Hvis du har en passende leilighet, ta kontakt med
Sosialkontoret v/Jeremy
Pyke, t!f. 64 92 60 60

* Ambulerende NattavdeJingssykepleier
50% stilling, ledig for tiltredeise. Ltr. 27

* Miljøarbeider, Gaupeveien bokoHektiv
75% fast nattstilling. Ledig fra 1.9.95. St.kode 6674. Ltr. 1 - 17

* Kontorassistent
50% stilling. Engasjement 1/8- 31/12-95
St.kode 7196. Lønnstr.l-13

* Ferievikarer til hjemmesykepleien
Du mA vre godkjent hjemmesykepleier eller hjelpep!eier og
disponere bil.

ELDRE EKTEPAR
søker leilighet i Kirkebygden
eller Ytre Enebakk. Alt av
interesse.
Henv.. TIE 64926119

HYBELLEILIGHET
Kvinnelig 1rer Ønsker A leie
hybelleil, fra begynnelsen av
august. Ca 2.000 pr mnd.
Gangavstand til
Kirkebygden skole.
Henv. 77714103 e.kl.17.00
Fra 1.jili tlf. 32084137

Flateby, 28.mai 1995
Med hilsen, styret for Flateby Vannverk BA

LEDIGE STILLINGER

KJOP OG SALG

LEILIGHET/LITE HUS
Ungt lrerpar Ønsker A leie
leiiighet eller lite hus I Ytre
Enebakk.
Tif.arb. 64924265 (Tor Arne)
priv. 64926444

Vi ønsker deg veikommen til A søke en stilling hos oss. Du vil
fa tilhørighet i en pleie-og omsorgsavdeling med rom for mange
ulike tiltak, og som er i utvikling.
Ved utvelgelse av medarbeidere vektlegges fagiige kvalifikasjoner og personlig egnethet.
For nrmere opplysninger om stillingene, ta kontakt med Arne
Granheim eller kontorseksjonen, t!f. 64 9244 60.
Søknad sendes innen 26.juni -95 ti!:
Pleie - og omsorgsavdelingen, Enebakk kommune,
KopAsveien 5,1914 Ytre Enebakk.

LEDIG STILLING VED
FLATEBY UNGDOMSKLUBB
VAr klubbarbeider slutter dessverre til hØsten. Vi søkeretter en
voksen person som kan ta over hennes jobb.
FlatebyUngdomsklubb har Apent tre kvelder i uken og i tillegg
har vien del arrangementer.
Dersom du er interessert eller Ønsker mer informasjon, takontakt med klubb!eder Kristin Birkeland,
tlf.privat 64 92 63 90 eller jobb 6492 87 24.
Du kan ogsA sende noen ord om deg selv.
Adressen er: Flateby Ungdomsklubb, Postboks 57,
1911 Flateby.

Skatteoppgjøret 1994 "FSA" - skatteytere
Skattelisten for forskuddspliktige skatteytere
som har levert "FSA" (forenklet selvangivelse)
for Aret 1994 er lagt Ut ti 1 alminnelig ettersyn
pA Likningskontoret i 3 uker fra 20.juni 1995.
Listen er tilgjenge!ig i ekspedisjonstiden;
ki.09.00 - 14.30.

Vi minner ogsA om selvplukk av bringebr i sesongen. Ring
foravtale 64 92 61 40.

Kiage over likningen mA vere skriftlig og sendt
Likningskontoret innen 11.juli 1995. Den mA
merkes med skatteyters fødselsnummer, og den
skal inneholde bestemte pAstander og redegjøre
for de forhold som pAstanden bygger pA.
Eventuelle regne- og skrivefeil rettes opp fort!øpende og endring/nytt skatteoppgjør blir sendt
ut i august 1995.

Astrid og Arild Holtop.

Skatteoppgjøret sendes hver enkelt og vi mA be
om at navn-/adresseforandringer me!des folke-

Det vii bli forskjeliige aktiviteter (gamle gjøremAl),
utstiliing og mulig underhoidning.
I Fjøskafeen blir det saig av rømmegrøt - kaffe - vafler m.m.

Velkommen.

iegisteret straks, hvis feil.

--

NB: TA VARE PA DE TO LIKNINGSATTESTENE som følger skatteoppgjøret.
For ektefel!er hvor kun den ene ektefel!en har
sendt inn FSA, vil skaneoppgjør for begge bli
sendt Ut til hØsten, ordinr likning.
Tilgodebe!øp utbetales en av de fØrste dagene,
mens restskatt forfailer til hØsten, jfr. ordiner
!ikning. Restskatt under kr.3.00,- skai ikke
betales. Tilgodebe!øp over kr. 20,- sendes over
postgiro.
Enebakk likningskontor Enebakk Kommunekasse
tif.64926461
t1f.64926060

KOMPOSTEN

Liste for
Kristehig Folkepart
ved
Kommunevalget
1995

Tur med Diakoniutvalget.
Diakoniutvalget i Enebaky menighet innbyr til tur mandagl9.juni.
Dette Aret gAr turen til GA-UT senteret i Hurdal.GA-UT-senteret er
Santalmisjonens Bibel- og Misjonsskole. Det ligger i naturskjønne
omgivelser.
Bussen gr fra Enebakk syke- og aldershjem kl.09.00. Den kjører over
Hammeren og Dalefjerdingen og videre om øgardstun (avreise
ca.kl.09.30) pa Flateby.
Vi er framme etter to timers kjønng, og far da servert vafler og kaffe.
Etter omvisning og andakt, serveres det middag.
Turdeltakerne betaler hver kr. 150,-.
Du er hjertelig velkommen til a were med!
Du kan melde deg pA til:
Ragnhild Kigen
tlf.nr. 64 92 6096
Aslaug Bakken
" " 64 92 84 67
Ella HobØI
" " 64 92 6107
Lillian Wennevold
" " 6492 9184

Med hilsen Diakoniutvalget

rl

NYLENDE, YTRE ENEBAKK
Prosjekterte eneboliger
6 hus solgt

START:
MAL
STARTflD:
MERKING
STEMPUNG:
PAMELDING:
STARTKONTINGENT:
FAMILIERABATr:
FRSTEHJELP
RASTEPLASS
RETUR:

5 STK. ENEBOLIGER:
1. etg.: Stue, kjOkken, bad/vask og soy. U.etg.: 3 soy., bad, bod

2 STK. KJEDEDE ENEBOLIGER:
1. etg.: Stue/kjøkken, bad/vask, soy. og bod. 2. etg.: 3 soy., bad og bod.
4 STK. ENEBOLIGER:
1. etg.: Stue, kjøkken, bad/vask, soy. og bod. 2. etg.: 3 soy., bad og bod.
Samtlige boliger bar Iivsløpsstandard.

OPPLYSNINGER:
ARRANG0R:

Enebakk Herredshus, Kirkebygda.
Rausto Skole.
Mellom kI. 09.0009 Id. 12.00.
Loypa er merket med fargede plastbAnd.
Ved Innkomst- Rausjo Skole.
Della frere scm liar gdtt moralen lidligere md medbriiige slu start kurt.
Ved start
Voksne kr. 50,-. Barn under 16 àr ire. 30.-.
Farnilier utover 2 voksne og 2 barn gár barn gratis.
Norsk Fotkehielp, Avd. Flateby.
Rausjo Skole med salg av pølser, kaffe, nystekte vafler og brus.
Gratis buss tilbake til Herredshuset. Bussen g9r fra Rauslo Skole
Ca. Id. 12.30, sides kontinuerlig.
Sverse Annaniassen, Ytre Enebakk - TO. 64 92 40 80.
Odd Lillejordet, Ytre Enebakk - TIf. 64 92 44 05.
'(tee Enebakk Arbeiderlag.
VELKOMMEN 'IlL PLANKEMARSIEN 19951.

PRISER FRA KR 790.000,- (uinnredet u.etg./Ioft)
Boligene finansieres med Husbanklin og mulighet for etableringslin i Enebakk kommune.

Utbygger: Per Erik Ostlie as.
MESTERHUS FOLLO A/L
Nordbyvn. 23, Ski. TIf. 64 87 26 40
a Al

I

moons

LAGERIOPPM
RYDDING SA G.'

Festfore stilling
pa Ignarbakke
Fredag l.september
1995 k1.19.00
Underhoidning av:

• Betonghel!er
• Betongstein
• Granittkantstein
• Granitt brostein
Lordag 1. juli: KI. 09.00-15.00

thorvaidsen

Gran, 1914 Ytre Enebakk, TIf. 64 92 44 35

DAGLIG LEDERIMEDEIER
BYGGEVAREFORRETNING
Nringskoordinator Ønsker A komme i kontakt med person som
kan tenke seg A vre daglig leder ved nyetablering av byggevareforretning pA flateby.
Det vii vre en fordel om vedkonmiende kan vre medeier
gjennom innskudd av noe kapital og/elier ekstra arbeidsinnsats.
Interesserte bes henvende seg til:
Enebakk NringsrAd
v/Halyard Waade
1912 Enebakk

I forbindeise med Leikarringen
Ignars 30-firs jubileum blir
det:

tif.: 64 92 64 95
mob. 94 47 4132
priv. 64 92 87 13

Kari Svenssen
Leikarringen Ignar
Magne Harsjevo1d
Rallar' n
Shut og Sug
Entre: kr. 70,inki. servering av kaffe
og kaker

SOSIALISTISK
VENSTREPARTI
Liste ved kommunevalget i Enebakk
10. og 11.september
1995
1. Ragnar W.Nord
2. Ragnar W.nord
3. Britt Gaathaug
4. Britt Gaathaug
5. Karin Holmedal
6. Karin Holmedal
7. Kari Heier
8. Kari Heier
9. Kai Svarthol
10.Kai Svarthol
11.Lisbeth Gaathaug
12.Lisbeth Gaathaug
13. Nina Ansethmoen
14. Nina Ansethmoen
15. Rolf Solberg
16. Rolf Solberg
17. Ida Kristine Buer
18. Ida Kristine Buer
19. Antic Rysstad
20. Anne Rysstad
21. Leif Berstad
22. Jane Bjerkeiy
23. Nils ButenschØn
24. Frode Bjerkely
25. Eyvind Jentoft
26. Bent Utsigt
27. Gro Solberg
28. Marius SØrli
29. Ole Bernt Lysne
30. Rune Askvik
31 .Anne Lene StrØmsrud
32.Morten Andersen
33.Monika Buer

1. Einar Holstad, Y.Enebakk
2, Einar Holstad, Y.Enebakk
3. Fred Vidar Hjortiand,
Ytre Enebakk
4. Fred Vidra Hjortland,
Ytre Enebakk
5. Gun Vinvand Olsen,
Enebakk
6. Gun Vinvand Olsen,
Enebakk
7. Carsten Henrik BarbØl,
Enebakk
8. Carsten Henrik BarbØl,
Enebakk
9. Kristin Rudberg Smestad
Flateby.
10.Leiv KAre AambØ,
Enebakk
11 .Astrid AndØl Toombas,
Flateby
12.01av StrØm, Enebakk
13 .Jorunn ødegArden,
Ytre Enebakk
14.Leif ø.syversen,
Ytre Enebakk
15 .Nils Løvik, Ytre Enebakk
1 6.HeleneBarbøl, Enebakk
17.Birger Høiiund, Enebakk
1 8.Madli Magerøy, Enebakk
19.Marit Buer, Enebakk
20.Tina Robini Toombas,
Flateby
21.Grete Bakke Syversen,
Ytre Enebakk
22.Thor HAkon Pederstad,
Ytre Enebakk
23.Ragnhild Johanne Kigen,
Enebakk
24.Grethe Holstad,
Ytre Enebakk
25.Leif SigurdKillerud,
Ytre Enebakk
26.Marthe Gustavsen
Lilleeng, Y.Enebakk
27.Inge Peder RØd,
Ytre Enebakk
28.Gunvor Sand, Enebakk
29.Yngvar Syversen, Ytre
Enebakk
30.Odd-Herbrand Olsen,
Enebakk
31 .Ruth Ester Hansen,
Ytre Enebakk
32.Anne Marit Strom,
Enebakk
33.Ottar Holstad, Y.Enebakk
34.Asta Syversen,
Ytre Enebakk
35.Osvald Lilleeng,
Ytre Enebakk
36.Kari BarbØl Høilund

PROSJEKT ENSLIGE
FORSØRGERE
Hei, alle enslige forsørgere.
Vi minner igjen om at vi
er her for a hjelpe med
râd, veiledning vedr.
kurs, jobbsøk, skole o.1.
Turer og arrangementer
starter igjen til hØsten.
SvØmminga starter onsdag 6.9. kLl8.00 20.00. Vi tar sommerfene fra 1.- 31.7..
HA EN GOD SOMMER ALLE SAMMEN!
Hilsen Trine og Mona

KOMPOSTEN

FAG & SERVICE
Din lokale rør!egger

ENEBA KK ELEKTROSENTER ANS

ANDRES
& SONNER A/S

Butikk og verksted pa Flatebysenteret

64929281

Vägliveien 25, Ytre Enebakk
TIf. 64 92 43 54- 6492 4892
Mobil 03036 127

O

rAr'fi~AFAV

P

• 11914Y1RE ENEBAKK -TLF.64924340

0

BYGG- OG
J
• 1U Per-Erikøstlie as

....din lokale byggmester

0

-f.gkunnskap gir tTygghet

.bakk
V*Onskapskontor

Aulorlsert regnskapsforerselskap

Radio, TV, video, antenner, parabol,
PC, alarm, kjol, frys, vask og oppvask

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 6492 6303

4D

Marit Efin SørIi

0 41111

ENEBAKK VAKT
OG SERVICE

Naturterapeut

ENEBAKKNATURTERAPI
TIC 64927044
Fotsoneterapi,aromarerapi,kinesiolog!,øreakupunktur,
kraniosakrafterapl, kosrholdsvelledning, magnetfeftterapi.
Diplom fra Ins fituti for Heihetsmedisin -Medlem av NFS

1912 Enebakk

Rorleggerfirma
ERIK KJELGAARD
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering
Utleie av lensepumper, vannsuger
og heytrykksspyling
Vi holder til I Enebakk Mete
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39
Mobil: 03032 665

GJENSIDIGE
Fors I kri n g

Kirkegt. 1,
Vektertorget
2000 Lillestrøm

TLF. 64 92 79 00
Personsøker 96 69 78 23
Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Vakthold alarmmottak,
alarmsentral

Vi har Iokalkunnskapen og kan hjelpe
bade kjøper og selger.
Bolig-, fritids- og nringseiendommer.
Ta uforpliktende kontakt.
TRVTIEIENDOMSMEGLING A S

Telefon: 63 81 09 11

77 54925570

Saig, service og montasje
Alt innen kjø, frys og aircondition
Postboks 9- 1912 Enebakk
Mobil: 942 36 224 - Persons. 967 22 77
Priv. 64 92 64 94

Malerarbeid renhold
-

'

119 IJ[J

]J 3J

10 90 ERIKSEN

EIENDOMSSERVICE
REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK

blomster og rosende ord.
Fra betjeningen ph sykehjemmet, fra sjefene, fra tidligere kolleger ph Ubberud,
fra kolleger som har sluttet
og fra barnebarn. Fra kornmunen fikk Ragnhild en flott

Medaijen ble overrakt
av ordfører Einar
Hoistad ved en tilstelfling pi sykehjemmet
der Ragnhild fortsatt
har sitt daglige virke.
Det ble servert snitter hvityin og mineralvann, kaffe og
blØtkake.
,

Butikk og verksted pa Flatebysenteret

64 92 92 81
Saig, service og montering

Radio, TV, video, antenner, parabol,
PC, alarm, kjel, frys, vask og oppvask

ul1k1okke som takk for 40
ars innsats.
Sin lange karriere som
omsorgsarbeier i forskjellige
sammenhenger
begynte
Ranghild som hjemmehjelper Ihusmorvikar. Hun arbeidet ph Ubberud aldershjem i
flere ar, fØrst som avdelingshjelp , siden som kokke og
endelig som bestyrer. 11 Ars
tjeneste ph det gamle sykehjemrnet har hun ogsA bak
seg, og 16 Ar ph det nye hvor
hun fortsatt er i fuilt virke
som hjelpepleier.
Ragnhild synes at hun har
hatt en fin og grei arbeidsplass i Enebakk kommune,
og legger til at hun har sett
det som en utrolig fordel A fA
by til A slippe og pendle.

-

Og selvsagt vanket det

TIf. 64 92 46 30
Mobil 030 04997 - 03038 565

UTSIKTS
RAMMEVERKSTED
1911 Flateby

Alt I innramming
Rask levering

TI C64 92 86 10
Maler & Tapetserer

Robert Wessel
Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulvlegging
Ta kontakt pa telefon 6492 56 07
Mobil: 92 02 3500
Lindell 1914 Ytre Enebakk

ENEBAKK E[EKTROSENTER A NS

Kongens sØlv til Ragnhild

Mange var møtt fram for a
hilse og hylle Ragnhild denne dagen ansatte ph sykehjernrnet, rAdmann Nils
Schaug, ordfØrer Einar
Hoistad, PLO-leder Unni
Floberghagen, tidligere kolleger
fra
Ubberud
Aldershjem, sØster og barnebarn for A nevne noen.

-

-

Ludvigsen Kulde

Ragnhild Larsen, hjelpepleier ved Enebakk
syke-og aldershjem ble
30.mai tildelt Kongens
fotjenestmedalje i sølv
for 40 firs tjeneste i
Enebakk kommune.

1914 Ytre Enebakk
Døgnservice

-

—

Megler'n I Enebakk

S

ENEBAKK
VANN OG VARME
v/Ole Anton Gystad

a

Saig, service og montering

Rugvn. 4 B

EJ

Ikke la re'ns~
gen din bit et Japn LOrinsp iil!

Ranghild Larsen am girt av sjefene: Fra v. ordfører Einar
Hostad, Ranghild larsen, Uni
Floberghagen og rddnzann Nils
Schaug

NA ser hun fram til at hun
skal inn til Kongen og takke
for medaijen.Det blir
spenndende A fA hilse ph
ham, sier Ragnhild

Ten
trivseI
—tenk I"
Enebakk!

KOMPOSTEN

Pa offensiven for ny
S tort sett styring
giv i nwringslivet
pa pengesekken
Budsjettstatus 95..

EHHI er pa offensiven. Et entusiastisk
og nyvalgt styre med leder Kristian
Brødholdt i spissen sprudler av gode
ideer for a skape fly giv i Enebakks
Nerings1iv.

God budsjettdisiplin
preger tallene fra avdelingene sã Ian t, sier
økonomisjef Oistein
Lauen. Bortsett fra at
det ligger an til en budsjettsprekk pa ca 1 million i teknisk driftsavdeling er de øvrige avdelingene i balanse.

Den saken som star aller Øverst pa prioriteringslisten er a skape grunniag for fi opprettholde stillingen som rneringskoordinator etter 1995. - Vi
ser pa denne stillingen som en nødvendighet. Det
er av stor betydning A ha en slik pâdriver og mellommann overfor kommunen, sier Brødholdt, og
fremholder at bade oppstart av dyrepark, og
andre, mindre foretak som ligger i startgropa er
nert knyttet til denne stillingen.

Den store usikkerhetsfaktoren
er effekten av lønnsoppgjøret
innenfor skole og helse. Her
kan det skje ting som endrer
bildet, sier Lauen.

- Vi ser pa stillingen som nringskoordinator
som helt nødvendig i arbeidet med a sveise sammen nrings1iv og kommune i arbeidet for a fa
fart pa nnringslivet, sier den nyvalgte lederen.

Nar det gjeider underskuddet pA
FDV-driften bevilget formannskapet i siste mote 400.000 kroner for a rette opp noe av dette.
- Vi skal na ga ijennom hele
saken for a se pa pA hviiken
mate det resterende belØpet kan
dekkes inn. Blant annet er det
en del vakante stillinger innen
teknisk avdeiing , og her kan
det kanskje vre muligheter.

Men aller fØrst handler det nà om at antall medlemmer i foreningen skal vokse. Det er grunniaget for a skape en økonomi som setter EHHI i
stand til a gà inn med de midlene som trengs for
A opprettholde stillingen som nringskoordinato
Ut over 1995. EHHVs bidrag til denne stillingen
er 50.000 kroner ârlig.
EHHI har i dag ca 45 medlemsbedrifter. Tallet
har vrt over 100. Foreningen ble etablert i
1984. Etter noen fruktbare fir, gikk den, sammen
det det Øvrige nnringsliv ned i en bølgedal. NA er
foreningen igjen pa pa full fart forover.
Det nye styret ser det som helt sentralt at foreningen har noe a tilby sine medlemmer, dersom
de nringsdrivende skal finne det interessant a
vre med. De Ønsker a skape et miljø for
meringslivet. Det skal skje gjennom
- bedriftsbesøk
- informasjonsmøter om Ian, tilskudd og Økonomistyring
- Markedsføring - medlemsbedrifter fa.r sjansen
profilenng bl.a. gjennom Komposten.
Fra hØsten av vil en av EHHI's medlemsbedrifter
bli presentert i hvert nummer av Komposten.
FØLG MED!
Foreningen vil ogsã vre et bindeledd mellom
forskjellige bedrifter og formidle nyttige kontakter bedriftene imellom.

Opp med Enebakk! Det nye slyret i EHHI er
kiar til dyst. Bak: fra v. :Johan fr.Muller, Alf M.
Danielsen. Foran fra v... Kristian BrØdholt Unni
Østlie og Jan Henriksen
Foreningen er ogsA med i NringsrAdet, og har
saledes muligheten for a vre med a utforme
bygdas nrings1iv og struktur.
Disse ble valgt inn i EHHIs styre pa ãrsmØtet
27.april.

Formann. Kristian BrØdholdt,
Ytre Enebakk
Kasserer : Unni østlie, Ytre Enebakk
Styremedlem: Jan Henriksen,
Ytre Enebakk
Alf M.Danielsen, Ytre Enebakk
Johan Fr.Müller, Vestby
Thomas Lindemann, Flateby

Politikerne vii fA seg forelagt et
forsiag til lØsning i en sak til
neste mote i utvalg for teknikk,
bygning og planarbeid.
BRUK AV OVERSKUDDET
FRA 94?
Som kjent for de fieste endte
kommuneregnskapet for 1994
med et overskudd pa 6,9 millioner. SpørsmAlet er na hvordan
dette overskuddet skal disponeres . Administrasjonens anbefaling er at midlene avsettes til
egenkapital til vedtatte investeringer, blant annet pa skolesektoren.
Selv om formannskapet i siste
mote i hovedsak sluttet seg til
denne vurderingen, tolket jeg
ogsa sinalene slik at man kan
tenke seg A bruke av denne potten pA driften, ettersom man
ogsa gikk inn for a bruke

400.000kr av disse pengene til
delvis inndekking av underskudd innen driftsavdelingen.
96 investeringene til kloakkering av Ekebergdalen ble ogsa
styrket med kr.600.000.
95- BUDJE'lTET
Fylkesmannens merknader til
95-budsjettet for Enebakk kommune, er at driftsresultatet er
for lavt (311.000 kr). Dette kan
vi gjØre noe med gjennnom a
heve skatteanslaget, som er
beregnet for Iavt, med 2,3 millioner. Fylkesmannen mener at
disse midlene skal brukes til a
nedbetale gjeld.
Andre merknader fra fylkesmannen er at budsjettet opererer med for stor andel ianefinansiering av investeringer
Det som kan skje dersom
gevinten av økt skatteanslag
brukes til drift, er at
Fylkesmannen da vii kunne
nekte godkjenning av iAneopptak. Foreiøpig er 3 millioner i
kloakkinvesteringer pA Flateby
(rensestasjonen), og 5 millioner
til fly pu-bolig ikke godkjent
KRITISK FASE
- Vi er na inne i en kritisk fase,
sier Lauen. Hvis ikke vi oppnAr en bedre egenkapitaldekning, vii det ga galt om to-tre
ar.
En avsetning av 94 overskuddet bl.a. til egenkapital med
tanke pA planlagte skoieinvesteringer pa 6-7 millioner i 96,
vii gjøre det iettere a f A godkjent 96 budsjettet hos fylkesmannen.

A styrke egenkapitalen med
tanke pa vedtatte og planlagte
investenner, vii ogsa gjøre
det mulig a opprettholde dagens
drift, sier Lauen.

Feiring av 1000
ârs jubileet
Kristi Himmelfartsdag ble
1000 firs jubileet for innføring
av Kristendommen i Norge feiret i Enebakk. Det startet med
Gregoriansk messe i Enebakk
kirke, hvor Enebakk kammerkor var med pa a lage en fin
ramme om det hele. Fra kirken
gikk sâ menigheten i prosesjon
bort til bygdetunet, hvor man
menighet og Sareptas Døtre
hadde forberedt en forestilling
som anskueligjorde budskap og
historie i tekst, toner og dans.
Darekisten Teater viste en flott
og munter forestilling om raynene Hugin og Munin, som
etter krristningen av Norge sb
seg ned i kirkethrnet i Enebakk
kirke, hvorfra de gjorde seg
sine betraktninger om det meste
av tildragelser i bygda i fortid
og natid.
Ravnene kan forøvrig beskues
pA en utstilling i biblioteket 1000 as med knistendom, som
star framme Ut denne mAneden

FRISK LUFT ØNSKER VELKOMMEN
TIL LYSERN-FESTIVALEN
28. - 29.JULI 1995
Program fredag 28.juli:
kl.l9.00 Dans til musikk fra fnluftsscenen
kl.20.00 Apning ved kuitursjef Per Sandvik
kL20.30 Dansen fortsetter med forskjellige orkestre til kI.24.00

Program lørdag 29.juli
Fra kl.i2.0O: Glad-clans og underhoidning for store og smA.
Hibsningstaie av ordfører Einar Hoistad.
Pensjonister inviteres spesielt.
kl.13.00 - 14-00 Servenng av grilimat rn.m. til pensjoniister og
funksjonshemmede. Ta med camping-stol
kl. 19.00 Olsok-dans fra fnluftsscenen med forskjellige orkestre til kl.01.30
Saig av kaffe, vafier, mineralvann, pølser, griilmat m.m.

I

