
Startskuddet er gattO for 
Prosjekt Ekebergdalen 

trauisj oiier 

Det er allerede 20 âr siden det forst ble snakket om a gjore noe med kloakken I Ekebergdalen og 
Borterelva. Na er startskuddet endelig gâtt for et prosjekt som - hvis alle gode makter er med - skal 
vre ferdig innen utgangen av neste âr. 

Side 11 

Unni Degrum (bildet) og alle de 
andre som har vrt med pa under-
skriftskampanjen mot a nedJegge 
Enebakk postkontor, har mer enn 
tusen underskrifter som vápen. Men 
det er ikke sikkert at det er 
Postverket som er den rette adres-
sen for slike aksjoner. 

Bade poststyrer Inge Rod og regi-
onssjef Torbjørn Muan ved Oslo og 
Akershus postregion sender ballen 
videre til politikerne - bade lokalt i 
kommunen og sentralt pa Stortinget 
og I departementet. 

Side 7 

Enebakkingene aksjonerer for. 
po.stkontoret sitt 

Em 
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KOMPOSTEN 

Ordførerens 
Nome 

He! igjen! 

Moter I hovedutvalg 
12. august til 16. september 

Mandag 26. august 	kl. 18.30 Kommunestyret: 

Formannskapet: 

Skole/barnehage: Tirsdag 10. august 	U. 19.00 

Mandag 12. august 
Mandag 19. august 

U. 19.00 
U. 19.00 

kl. 19.00 

kl. 19.00 

U. 19.30 

Tekn./bygn./planarb.: Torsdag 22. august 

Helse/sosial: 	Tirsdag 20. august 

Kultur: 	 Torsdag 20. august 

t 
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Den ene enebakkingen 
til den andre I et etter-
tenksomt øyeblikk: 
- Nu gâr det mot vinter-
tid og vi har ingen som-
mer hatt. 
- Hva skal vi med som-
merhatt nâr det gár mot 
vintertid? 

Hftper dere har hatt noen fine sommeruker. 

I aprilutgaven av Komposten skrev jeg litt om hva vi som 
enkeltpersoner kunne foreta oss vedrørende bruk av vftre felles 
naturressurser. Dette var ment som en tankevekker, slik at vi i 
det smft kunne begynne med oss selv og kanskje etterhvert fA 

noen 'aha"-opplevelser for a videreføre tankene i noe bredere 
perspektiv. 

I dagens avis vii dere finne et leserinnlegg som er et eksernpel 
pA denne videreføringen av tankene. Her er det mye viktig og 
riktig som blir synliggjort. Jeg er glad for reaksjonen og enig i 
det meste som er skrevet, og selv om det er et Iangt innlegg 
hAper jeg det blir lest. 

Vi kan ha meninger om sA mangt. Ytringsfriheten er retten til 
fritt ft kunne gi uttrykk for sine meninger om politikk, religion, 
moral, kunst m.m. Denne er retten er uttrykkelig nevnt i FN's 
menneskerettighetserkhering, FNs konvensjon om de sivile og 
politiske rettigheter og den europeiske menneskerettighetskon-
vensjonen. 

Hvordan blir sA denne fnheten benyttet? I Enebakk kommune 
er det full Apenhet i alle saker, bortsett fra de saker hvor hensy-
net til personvernet kommer inn i bildet. Dette betyr blant 
annet at enhver innbygger har anledning til A vre til stede i 
alle mØter hvor beslutninger fattes. Dersom det blir fattet et 
enkeltvedtak er det fra de berørte parter anledmng til A kiage 
vedtaket inn for overordnet instans, dersom det fraviker fra din 
mening om saken. AltsA har vi rett til A mene noe om det som 
angftr oss selv. 

Likeledes har vi Apne prosesser i planarbeid. Da vil den enkelte 
ha mulighet til A pftvirke planene pA et tidligere tidspunkt, 
nemlig for vedtak fattes. Likevel er det ikke ailtid at vAre egne 
meninger er de mest fomuftige Ut fra et helhetssyn, og i slike 
tilfeller mA vi godta en avgjØrelse og heller prove A finne andre 
løsninger. Vi mA huske at andres meninger er like verdifulle 
for dem som vftre meninger er for oss selv. 

Vi har alle den samme ytringsfriheten. Bruk denne ytringsfri-
heten, men pass pA at den griper fatt i saken og ikke angriper 
personen. 

Ha en fin sensommer. Skogen ligger kiar for innhØsting av ber 
og sopp! 

Naturforvaitning: 	Torsdag 15. august 	U. 19.00 
Tirsdag 19. september U. 19.00 

Halvársplan for arrangementer 
Enebakk Bondekvinnelag høsten-96. 

22. august hos Kate Lillo ki. 19.30. 
Tema: 	KvinnebØnder pa verdensbasis 

vfRandi Bráthe 

12. september pa Enebakk Produkter 
v/Fina-stasjonen ki. 19.30. 
Tema: 	Energi 

v/Folio energiverk 

15. september: Norgesmarsjen; vi gir for Kreftsaken 
FremmØte ved Herredshuset kl. 10.00. 
Startkontingent: 	voksne kr. 50,- 

Rusletur langs Kongeveien til Ytre Enebakk, vanhig 
rutebuss tilbake. 

Alle vet møtt. 

17. oktober: Arsmøte, annonseres senere 

MOte november: annonseres senere 
Tema: 	Hvordan beholde odelsjentene pa 

garden og i bygda. 

12. desember: AdventsmØte hos Bent Siette 
kl. 19.30. 

Vet mOtt til hyggelig lag i Enebakk 
Bondekvinnelag 

Sty ret 

PINSEMu41G14rT* 
'(tHE ENEBAIIX 

Møteoversikt: 

Son. 18/8: 
Id. 19.00 Mte 

Son. 25/8: 
U. 11.00 Gaby fra Argentina 

Sol og Ron Eriksen 

Son. 1/9: 
U. 19.00 Ingebjørg Byberg 

Tirs.3/9: 
U. 11.00 Formiddagstreff 

Ingebjørg Byberg 

Son. 8/9: 
Id. 11.00 Søn44gsskolestart 
kl. 16.00 Andakt pA 

Sykehjemmet 

Ons. 11/9: 
U. 19.30 BØnn 

Son. 15/9: 
U. 11.00 Familiegudstjeneste 

Son. 22/9: 
U. 11.00 Søndagsskole 
U. 19.00 MØte 

Velkommen til Betel 



Innsenderne av leserinnieggene pa denne siden mener at det a kunne ha omsorg for egne barn uten at 
det gir Ut over ens Økonomiske situasjon bØr va?re en sainfunnsrett. 

Frihet til a velge 
Svar til Anne-Grete Lossius, leder I Enebakk Arbeiderparti 

KOMPOSTEN 

FRITT FORUM 
Under denne vignetten inviteres du til a komme med dine syns-
punkter pa store og sma spørsmãl i Enebakk 

Anne-Grete Lossius verden 
— og vi som ma leve i den 

Arbeiderpartiets kvinne-
bevegelse foreslar at 
Ale barn skal ha barne-

hageplass, slik at flere kvinner 
skal fit muligheten til it were 
ute i lønnet arbeid. 

Vi stiller spørsmitlstegn ved 
dette, bide i forhold til forel-
drenes valgfrihet og hvordan 
Ap-kvinnene tenker rent prak-
tisk ved et slikt velferdstilbud. 
Barnehagedekningen er swert 
variabel i landets heihet. 
Innfønng av 6-firs skolestart 
krever store Økonomiske og 
bemanningsmessige ressurser. 
Og har arbeidsmarkedet plass 
til alle kvinnene som far barne-
hageplass? 

Barnefamilier er ikke en ens-
artet gruppe med identiske 
behov. Vi Ønsker ikke at staten 
skal ta over den daglige omsor-
gen for vitre barn. Er foreidre- 

nes mulighet til lØnnsslaveri det 
beste for barna? Man kan ikke 
were sit intolerant at man tror at 
alle s6m gitr i barnehage tnves 
der. 

Barn trenger voksenkontakt, 
de trenger tid og nrhet. Det lar 
seg bare ikke gjøre i en barne-
hage. Det it si at det kun er for 
foreldrenes beste at de velger it 
ha daglig tilsyn til sine barn er 
bade a krenke og a fornrine 
de som velger it were hjemme 
med barna. Vi har alle en perio-
de i livet hvor mange av oss 
ønsker A bruke mer tid hjemme. 
Alle gjør vi forskjellige vaig. 
Hvorfor skal vi ikke godta og 
respektere det som naboen vel-
ger? Hvorfor skal vi ikke ha fri-
bet til a velge? 

Vi forlanger at det straks set-
tes i gang arbeid med en grun-
dig kartlegging av farnilienes  

ønsker og behov for man tar 
endelig stilling til fremtidens 
familiepolitikk. Undersøkelser 
gjennomfØrt de senere Arene 
viser kiart at halvparten av 
smitbarnsfamiliene Ønsker en 
Økonomisk mulighet til selv it 
velge og selv ta omsorg-for sine 
barn pa heltid i en periode. 

Norges Husmorforbund er et 
forbund for bade heltidsarbei-
dende, halvtidsarbeidende og 
hjemmearbeidende. NH's for-
slag til A gi farnilien mulighet 
til a ha tid og overskudd for 
hverandre, er at det innføres et 
omsorgstillegg til barnetrygden 
tilsvarende satsen for statens 
overføringer 61 heldagsbarne-
hage. 

Med hilsen styret i 
Ytre Enebakk husmorlag 
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Hvis Anne-Grete 
Lossius' synspunkt nitr 
det gjelder "frihet til it 

velge" er representativt for 
Ap's politikk mit en bare betak-
ke seg for en støtter en sitdan 

Dine uttalelser er nedlatende 
og diskriminerende bade over-
for hjemmearbeidende og ute-
arbeidende foreidre. 

Mener du virkelig at barneha-
ger er det eneste ogheste sted 
barn fir utvikle seg, far omgits 
andre barn og Irer a leke pa 
"pedagogisk riktig mite"? 

At vi trenger barnehager. og 
trygge, stabile mennesker til a  

ta omsorg for de ungene som 
skal were der er en selvfølge, 
men det er ogsa en selvfølge at 
de som ønsker it velge it ta 
omsorg pit heltid for egne barn 
ikke blir sett pit som ukompe-
tente for oppgaven. 

Vet du, det aller viktigste for 
et barn er en mor, en far og 
hjemmet sitt - nerhet til 
"hovedpersonene" i livet sitt. 
Alle skal ha rett til arbeid, men 
A ta seg av sine egne barn, som 
virkelig er en viktig oppgave i 
samfunnet, skal overlates til 
"pedagoger"!! 

Dette er en politikk pit voks- 

nes preniisser, og med den bar-
nehagepolitikken du star for vil 
dere stjele en del av livet til 
mange, mange barn og foreidre. 

Full barnehagedekning om 
noen itr! Hva om dere satset pit 
de som ønsker it were hjemme-
arbeidende - da var det kanskje 
full bamehagedekning allerede 
nit for jle som Ønsker seg barne-
hageplass. 

Det tilskuddet husmorforbun-
det og enkelte partier prØve A fit 
gjennomslag for kan faktisk 
were med pit A rette opp mange 
skjevheter i samfunnet. Fit tet-
tere og mer levende nrmiljØer,  

noe som igjen gir trygghet og 
stabilitet i forholdet voksne/-
barn. Eldre kan bo i nrmi1jøet 
sin lenger fordi det er mennes-
ker som er der i nerhet. 
Ungdom vii ha flere voksne 
med overskudd til it "bry seg 
om". 

Muligens blir det frre sam-
livsbrudd pga. økonomisk slita-
sje og tretthet. Kanskje blir det 
fame ulykkelige unger og ung-
dom. Det A gi barna mulighet dl 
it mor eller far hjemme mens de 
er smit burde were en felles 
politikk for alle partier. 

De aller fleste er skikket til it 
gi ungene sine en god hverdag 
og oppvekst. Jeg har aidri sett 
noen forskjeli pit "barnehage-
barn" og "hjemmebarn". Mener 
du at det er flere problemer 
med "hjemmebarn" enn med 
"barnehagebari? Stiller 
"hjemmebarn" tvakere i skole 
og samfunn hvis de ikke har en 
pedagogisk "riktig" hverdag fra 
de er smit? 

Jeg valgte it were hjemmear-
beidende med fire barn, og jeg 
har ingen utdannelse i denfor—' 
bindelse. Jeg føler likevel at vi 
har hatt rike og opplevelsesfyl-
te barne- og ungdomsitr. Jeg 
føler ikke at "gutta mine" hører 
tit i noen "hjemmewerende" 
gruppe. 

Noen fortjeneste i form av  

skattepenger Ira meg i de arene 
filck ikke kommunekassen, men 
jeg trorjeg sparte den for mye 
likevel. 

I dag serjeg hvordan unge 
barnefamilier sliter for it fit 
økonomi og hverdag til it git i 
hop. Barnas behov blir mange 
ganger forelcirenes dArlige sam-
vittighet, og da er vi pit avveier, 
synes jeg. 

Nfir du som politiker ikke 
skjønner at de fleste smit barn 
har behov for A ha en mor eller 
far som bar rid til it were hjem-
mearbeidende, da er du pit 
avveier. 

En omsorgslønn for smit-
barnsforeldre burde were en 
samfunnsrett, og det it ha daglig 
omsorg for egne barn er ogsit 
en samfunnsrett som ikke bØr 
ses nedlatende pit, men better 
stimuleres! 	- - 

Det mest positive med dine 
synspunkter er at du gir oss - og 
vi er ganske mange - en mulig-
het til it tenke oss riktig godt 
om nitr vi skal stemme ved nes-
te politiske valg. 

Med hilsen 
Trine-Lise Nordhagen 
Eldre medlem i Y. E. 
Husmorlag 



har vrt slik at stat og fylke har 
prioritert trafikksikringstiltak 
og opprustning langs riksveiene 
og tilfØrt betydelige midler. 
Enebakk kommune har vist lite 
engasjement og initiativ og har 
ikke opparbeidet seg en planre-
serve, slik at kommunen har 
kunnet nyttiggjØre seg de tilfør-
te midlene. Kommunen har 
vrt "flaskehalsen" i gang-
/sykkelveiutbyggingen - ikke 
fylket. 

I samme dokument som sitert 
tidligere finnes følgende utta-
lelser: (sitat) "Det er Ønskelig 
med størst mulig planrese' 
erfaringer viser at det 
A fIt gjennomfø 
ennforut" 
ligge' 
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Arets bedrift 96 

EonskerA

nebakk 
nringsrAd 

dele Ut prisen Opti-
misten til Itrets 
bedrift ogsA i 1996. 

Optimisten er delt 
Ut seks ganger tid-
ligere, og de stolte 
mottagere har 
vert: 

Folio industrier A/S 
BjØrgs hue kjØkken 
SynnØve Finden A/S 
Akershus Bryggerier 
Enebakk møbelsnekkeri 
Enebakk spare bank 

Alle bransjer 
Prisens formAl er A høyne 
kvalitet og servicenivA i 
nrings1ivet samtidig som 
den generelle kunnskap om 
rneringslivet i kommunen skal 
bli bedre. 

Pnsen skal pAskjønne bedrif-
ter som har etablert seg i 
kommunen de siste Itrene, 
eller som har vist initiativ og 
spesielle evner til It fIt leve-
dyktige idéer innenfor 
nringsvirksomhet og - ikke 

minst — sette dem 
Ut livet. 

Alle bransjer kan 
forsiAs som motta-
ker av prisen, og 
forsiag, med 
begrunnelse, sen-
des til Enebakk 
nringsrAd, 1912 
Enebakk innen 1. 
oktober i dr. 

BAde privatper-
soner og bedrifter sAvel som 
foreninger, lag og organisa-
sjoner kan sende inn forslag. 

Pris og prisutdeling 
"Optimisten" er en keramikk-
plakett som but laget av den 
lokale kunstneren Leikny 
Derlick, sammen med et 
diplom. 

Prisutdelingen fmner sted 
ved et arrangement den 2. 
desember, og de som sender 
inn forsiag pA bedrifter som 
blir nominerte blir invitert til 
prisutdelingen. 

Kari Elisabeth Morbech, 
som er sekretr i Enebakk 
nringsrAd, oppfordrer til It 
vre tidlig ute med A sende 
inn forsiag dl Arets bedrift. 

Innsenderne etterlyserfortgang i arbeidet med trygge gang- og 
sykkelveier i kommunen, spesielt sett i sammenheng med 

Reform 97- 6-dringene inn i skolen. 

Tekstsd 
Side 3 

sid€ 
- C  . & Service: 

D et er 
med 
stigen-

de forundnng 
og frustrasjon 
vi leser Anne-
Grete Lossius 
(leder i Ap) sitt 
svar til Ytre 
Enebakk 
Husmorlag i 
Komposten nr. 
5,juni 1996. 

Hun hevder: 
1. Enebakk 
kommune har 
kommet langt i arbeidet med 
bygging av gang-/sykkelsti i 
kommunen. 
2. Det er statens vegvesen som 
avgjør nãr/hvor gang- og syk-
kelveier skal bygges. 
3. Enebakk arbeiderparti har 
etter utallige forespørsler fátt 
fortgang i bygging av gangvei 
pa strekningen Bjerklund-
Krnirrestad. 

Disse pâstandene er pa sett og 
vis riktige, men gir et ufulisten-
dig og lite nyansert bilde. 

I utskrift fra møteboka til sty-
ret for teknikk og miljø (nA: 
tekn./bygn./planarbeid) 13/5 
1993 finner vi følgende utsagn: 
(sitat) "Bygningssjefen har tid-
ligere hevdet at Enebakk kom-
mune har den dr1igste gang-
/sykkelveidekningen i 
Akershus fylke. Det utsagnet 
anses fortsatt a vre gje 
(sitat slutt). 

Nr vi vet at 
streknip' 
pçT 

Nr. 6 - August 1996 

konin 
ridmir.s' 

.6' Q1 O1 

e.dct 
Randi Bodin  

partiet som har 
vrt pádriver i 
denne saken, og 
vi er usikre pa 
om det skyldes 
uvitenhet eller 
politisk frekk-
het. 

'Vi" er tre 
mødre som 
siden mars 1993 
har forsøkt a fIt 
fortgang i byg-
gingen av en 
gang-/sykkelvei 
pA strekningen 

Knurrestad-Bjerklund. Vi har 
gjennomført en underskrifts-
kampanje, deltatt pIt mØter, 
kommunisert med fylke/kom-
mune/politikere/media pr. tele-
fon og pr. brev. Mye har vrt 
lovet, skrevet og sagt, men lite 
konkret har kommet Ut av 
saken. Mulighetene har vrt til 
stede, men kommunen har vrt 
bortimot handlingslanunet. Vi 
synes det er flott at Arbeider-
partiet nA tar tak i saken, og at 
de kanskje ogsA ser sammen- 

-m (les konsekvensene) 
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m ned til 5 1/2 Ars 
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Galled Loppa 

alien Loppa Itpner 
	

"gAr sammen" ligger i hennes 

J ferien med en saigs- 
dØrene etter sommer- bilder side om side som gode 

venner og skaper en naturlig 
heihet. av Bjørg  Tveten 

- Jeg tror det er guultrAdene 'ads tekstilmalerier. 
som gjør at ikke farene dre- gen Apner lørdag 17. 
per hverandre, sier kunstneren 'arer til og med 8. 
selv. 

- GulitrItdene og dybdevirk- 'Stjemstad er 
ningen fra trAdene skaper et satt i Sverige. 
skille og overgang mellom 'unstnerkar- 
fargene. rnulf Af 

Hun har fAtt stor anerkjen- ska- 
nelse for sinehilder, som-er ed 
innkjøpt bAde av staten, kom- 
muner og bedrifter i Norge. 
Bildene hennes er ogsA inn- 
jøpt i Europa og USA. 
- Kom, se og bli bergtatt. I 

"a 
	 vAr travie og stressede tid med 

iye uro er det godt med 76  
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Tre "frel.ste" enebakkinger ved dpningen av golfbanen. 
Fra venstre: Sigvart Sunde, Pdl Myhrer og Kjell Andreassen. 

(Foto: Anne-Grete Lossius) 
Enebakk-Iopet 

Mosjonslop med innlagt Enebakkmesterskap 
I terrrenglop 

Streiflnn (Sportshytta pA Fiat 	 

Søndag 15. september 1996 

Terrengløpet Id. 12.00 (fellesstart), Ca. 4 km 
MosjonslØpet kI. 12.30 (fellesstart), Ca. 3 km 

Mosjonsløpet, alle i samme kiasse, alfabetisk 
resultathste. Terrengløpet, egne jente-/gutte-
klasser i fØlgende alderstrinn: 10-11, 12-13, 
14-15, 16-17, 18-19, 20-39, 40-?. 

Tlf. 6492 8239 + son. 15/9 pA Streifinn 
Id. 10-11, tif. 6492 8770. 
Startkontingent 1cr. 50,-, familiepris icr. 150,- 

Premie til samtlige deltakere 

Tid: 

Stamider/ 
lengder: 

Klasser: 

PAmelding: 

Premiering: 

Arr: Skigruppa i OF 

Enebakk 
Arbeiderparti 

r 

Medlèmsmoter hosten 1996 

Onsdag 
Onsdag 
Onsdag 
Onsdag 
Onsdag 

21. august 
18. september 
2. oktober 

30. oktober 
4. desember 

Alle møter holdes I kantina, 
Herredshuset kI. 19.00 
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Golfbanen er innviet MOT 
SLANKERE 
TIDER*,,,, 

Na har ogsâ Enebakk 
fàtt sin golfbane. Fjerde 
august foregikk den off -
sielle ápningen av golf-
banen, som ligger pa 
Vestby gârd i Ytre 
Enebakk. 
- Golfen gir deg unike 
muligheter til a treffe 
nye venner I tillegg til 
god mosjon. Golfspillet 
gir deg utfordringer - bli 
med en runde sá far du 
Se, oppfordrer leder av 
Ostmarka 	Golfklubb, 
Gunnar Skuistad. 

Dette er gledelig for byg-
da, og vil ha betydning 
for videreutviklingen 

av Ytre Enebakk, framholdt 
varaordfører Kjell Dehli under 
sin hilsningstale. Og han fastslo 
samtidig at dette prosjektet, 
som har skutt fram pA rekord-
tid, viser at det offentlige ikke 
er noen klamp om foten om en 
har gode prosjekter a vise til. 

Stor entusiasme 
De fleste av golfklubbens med-
lemmer kommer fra Ski kom-
mune, noe som ikke er sA rart 
da kiubben har hatt tilholdssted 
pAKrokhol i Ski. Denne banen 
ble snart for liten, og kiubben 
mAtte finne nye og stØrre omrA-
der for dyrking av sporten. 
Valget falt pA Vestby gArd der 
familien HobØI hadde meldt sin 
interesse. 

Men enebakkingene strØrnmer 
nok til etterhvert skal man spA 
Ut fra den entusiasmen som  

fra bygda yule bli met 
- Dette er en hobby en kan ha 

i mange Ar. Det er stor spred-
ning i alder her og et veldig 
godt sosialt miljø. Og det fine 
med sporten er ogsA at vi kan 
spille nAr som helt det mAtte 
passe oss, fortalte Sunde og 
Andreassen. 

Ta kontakt 
Gunnar Skulstad, leder av klub-
ben, understreker at golf ikke er 
noen dyrere sport enn en hvil-
ken som heist annen idrett. Og 
han oppfordret enebakkingene 
til A ta snarlig kontakt. 

- Kiubben har i dag cirka 600 
rnedlemmer, og vi kan maksi-
malt ha rundt 1.000. Signaler vi 
har mottatt tyder pa at vi allere-
de i løpet av vinteren vii vre 
fuiltegnet. Det betyr at du, kjce-
re enebakking, ikke mA sitte for 
lenge pA gjerdet, oppfordret 
han. 

Golfbanen er i dag en ni hulls 
bane, og pA denne runden gAr 
man cirka fern kilometer. Det 
er ogsA fuilt mulig A gA to run-
der om en har tid og er sprek 
nok. 

Det mangler fortsatt seks hull 
for banen er ferdigstilt, og 
kiubben hAper A fA disse pA 
piass innen sensommeren 1997. 

kom for dagen blant de ivrige 
"golferne". for dette er tydelig-
vis en sport til glede og hygge 
for svcert mange. Og kan dyr-
kes av ung som ganimel. 

Ivnge enebakkinger 
Vi slo av en prat med tre ene-
bakkinger som allerede er butt 
"freist" av sporten. Sigvart 
Sunde, Kjell Andreassen og PAl 
Myhrer var allerede i full sving 
med goifkølla. 

- Dette er morsomt! smilte 12 
Ar gamle PAl, og la til at golf 
ikke dyrere enn andre idretter. 
Han hApet at mange jevngamle 

Gunnar 
Skuistad, leder 
av Østinarka 
golfklubb, 
demonstrer 
golfens gleder. 
(Foto: Anne-
Grete Lossius) 
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Apent brev til Enebakk kommune Wordforeren 

Det var to saker fØrt i 
pennen av Ordfører i 
Komposten nr. 4. som 

fikk meg til A reagere da jeg 
ikke kan se at det heit er sam-
menheng mellom liv og lire i 
det som skrives. 

Det ene er miljø det andre er 
musikkskole og Øvrig satsning 
pA skoleverket i kommunen 
(les Økonomi)! 

I sin leder tar OrdfØrer opp 
tema, ressursene vAre og ber 
oss engasjere oss i miljøspørs-
mM! 

Forst vii jeg virkelig rose den 
kommunen vi bor i med at den 
ligger langt fremme i hAndte-
ringen av husholdningssøppel. 
Det er faktisk ikke mange kom-
muner som gir den søppei-
hAndterings servicen vi har i 
Enebakk. Er du i tillegg sA hel-
dig A bo pA Flateby sA har vi 
utenom det ROAF tilbyr ogsA 
innsamiing av organisk avfali 
som komposteres ved 
Haugstein GArd. 

AitsA tenker Enebakk 
Kommune miljØ nAr det gjelder 
husholdningssøppel og her er 
det bare A gi tre stjerner i mar-
gen. 

Men Enebakk Kommune har 
som motto << grønn kommune>> 
og det stiiles høye  krav til 
eventuelle bedriftsetableringer i 
kommunen, bedrifter som har 
potensiale til eller kanskje kan 
forurense er ikke velkomne!? 

NAr dette er sagt sA er det vel 
entydig med at det i vaig av sia-
gord mA ligge en filosofi om at: 

forurensmng" er et lokalt pro-
blem"? 

Etter min oppfatning er lokal 
forurensning et globalt pro-
blem, eller omvendt! I Norge 
forurenser de frreste bedrifter 
miljØet, selv om det meste av 
menneske skapt virksomhet 
forurenser mer eller mindre. 
NAr du trekker i snora foruren-
ser du, spesieit om du bor pA de 
stedene i kommunen hvor kb-
akken av Økonomiske Arsaker 
ikke hAndteres forsvariig! Det 
er bare A minne om tidligere 
omtale av renseanlegget som 
flyter over og forpestet livet for 
bide mennesker og dyr pA 
Stranda, kvalm blir jeg ogsA nAr 
jeg tenker pA det kilometer 
lange møkkabeltet som en pA 
en stiile sommerdag treffer i 
øyeren rett utenfor PrestAa! 

Nringsvirksomhet tiliates 
ikke A forurense pA denne 
mAten og i slike mengder med 
de konsekvensene dette medfØ-
rer for miljøet! 

Andre miijØsynderne  i dagens 
Enebakk er det ogsA en del av, 
stikkordet er høstpløying! 

Om en i tillegg til høstpløying 
hogger ned den nødvendige 
verneskogen mellom jordene 
og vassdragene for A vinne ogsA  

disse areaiene gir dette avren-
mng til vassdragene av 
nringssalter og slam, med 
pAfølgende resultat: gjenn-
groing og nedsatt vannkvalitet! 

Enebakk bidrar videre pA uk 
linje med andre sovekommuner 
med luftforurensning i form av 
CO. Som kjent er CO en av de 
stØrste og mest snikende trusle-
ne mot jordens fremtid i form 
av klimaforandringer. Hvordan 
Enebakk bidrar med luftforu-
rensning? 

Vi har meget lay arbeidsplass 
dekning i Enebakk, altsA mA de 
fleste Ut av kommunen 

for A skaffe seg et utkomrne. 
Fortsetter deretter med et tanke 
eksperiment: De fleste har sin 
arbeidsplass i Oslo. Med andre 
ord 6-7 mil hver dag 5 dager i 
uka 220 dager i Aret. 

De fleste benytter bib fordi 
kollektivtrafikken gAs sjelden, 
tar lang tid og er ikke billig i 
forhoid til A kjØre selv. Gjør en 
et enkelt regnestykke pA en 
gjennomsnittsbil gir dette et 
lavt regnet bensinforbruk pr. Ar 
pA Ca. 1000 liter drivstoff. 
Regner en at det pendier et par 
tusen biler hver dag gir dette 2 
miilioner liter forbrent drivstoff 
hvert Ar! 

Forurensningen skjer ikke i 
Enebakk, men bangs veiene inn 
til Oslo. Ethvert eksperiment 
utieder en konklusjon og min er 
da "det kan da umulig ligge en 
eneste miijØ tanke i en slik 
utvikiing"! 

Om vii sanime Andedrag fort-
setter eksperimentet og tenker 
pA barna og nrmiljØet! En stor 
del av de omtaite bilene kjØres 
av foreidre, for ikke A overdrive 
sier vi at det er 1500 av disse 
som har barn. De har et ekstra 
tidsforbruk hver dag pA Ca. 2. 
timer 220 dager i Aret for A 
transportere seg til og fra arbei-
de, om disse personene hadde 
sin arbeidsplass i nrmi1jØet sA 
ville det straks gitt 550.000 
timer ekstra tid, til barn og nr-
miljø pr. Ar.! 

Konldusjonen her mA bli at 
det hadde vrt en fornuftig 
investering om det fantes 
arbeidsplasser i nrmiljøet, 
sarntidig som det yule bidra 61 
A skape en bitt menneskeligere 
og grønnere kommune! 

PA bakgrunn av det foran-
nevnte henstiller jeg til 
Ordfører om A fortsette A tenke 
miljø, men glem ikke at det er i 
vAr egen nerhet og kommune 
mulighetene til A gjøre noe hg-
ger! 

Det begynner som du shiver 
alitid hos den enkelte, men det 
forutsetter at det ogsA skjer noe 
lokalt i vAr felles kommune! Vi 
mA ikke bli sA naviebeskuende 
at vi skyver alt som er ubehage-
hg, (meringshiv som for andre  

kommuner er inntektsbnngen-
de) over til vAse nabokonirnu-
ner for A beholde en pAstAtt 
grønn profil! Dagens profil er 
etter min overbevisning faktisk 
like brun som grønn, nettopp 
med utgangspunkt i eksemple-
ne som er nevnt. 

Den pApekte problematikken 
kan ikke jeg som innbygger 
pAvirke i srlig stor grad, ved 
kommunevaig kanskje, men i 
nringslivsspørsmAl utmerker 
ingen bokabe partier seg fremfor 
andre. NAr det kommer til prak-
tisk handling ser det Ut til at 
able stort sett er enige om vAr 
nAvrende tilstand! Det er fak-
tisk dere som er satt til A styre 
kommunen (pohitikerne) som 
begger rammen for hva som 
skjer av bedriftsetableringer og 
utvilding i kommunen! Til 
tross for at det som oftest er 
slik at bedriftsetableringer ogsA 
betyr økte inntekter pA kommu-
nens hAnd!. (Som igjen kan 
bety en bedre komrnuneøkono-
mu). SA skjer det alhikevel bite 
eller ingenting, selv om det er 
helt Mart at med en annen poli-
tisk vilje eller innstilling sA 
hadde det vrt et betydelig 
høyere antall arbeidsplasser i 
kommunen. 

Resultatet av den politiske 
holdningen, og da skyter jeg 
ikke pA dagens ordfører eller 
dagens pohitikere alene, den 
forannevnte holdningen har 
preget Enebakk de siste 50 Ar, 
kanskje lengre? Men det mA 
undersirekes at det har fore-
kommet hederlige unntak fra 
denne holdningen underveis! 

Samtidig vet jeg godt at det er 
bettest A kritisere, men om en 
forsØker A fremfØre 

konstruktiv kritikk, for A starte 
debatten, for A engasjere og 
skape ettertanke er det vel verdt 
A fremføre kritikk om den ikke 
er personhig rettet eller surma-
get. 

Jeg hAper derfor at Enebakk 
kommune kan endre hoidning 
til et nringsbiv vi able sA sAil 
trenger (les arbeidsplasser) og 
at vi sammen kan skape en 
grønn kommune, en kommune 
som er seg sitt ansvar bevist. I 
dette inngAr det A skape 
arbeidsplasser der folk bor, slik 
at folk trives, føler seg trygge 
og vil bli boende! A skape en 
infrastruktur og et miljø som 
gjØr at bedrifter vil etablere 
seg! FAr en et tilstrekkelig 
antall stabile bedrifter som gir 
oss en hØyere egendekning pA 
arbeidsplasser, da sparer vi mu-
jøet! Og kanskje fAr vi da sA 
pass Økte skatteinntekter at 
kommunen er i stand til A rydde 
opp i kboakkforhold, bygge 
musikkskoler, idrettshaller, ta 
vare pA grunnskolen vAr, ta vare 
pA vAse eldre m.m. 

Det er kun gjennom økte skat-
teinntekter vi kan forbedre for-
holdene, da kan vi forminske 
den totale forurensningen, det 
finnes ingen amen utvei. Ingen 
tror vel at staten kommer med 
noe srhig mere penger til 
kommunen? 

Det gAs heller ikke A spare seg 
ut av problemene pA sikt, uten 
at innbyggeme derved forsvin-
ner. Ingen kan vel leve med at 
kommunen ikke kan gi innbyg-
gerne den servicen innbyggerne 
selv betaler for over egen skat-
teseddel! 

Jeg begger ikke i dette at en 
skattemessig skal flA ryggen pA 
det nringslivet som finnes, da 
er vi nok uansett ganske snart 
borte og det bØr vel ingen vre 
tjent med? 

Nei det mA bli flere av oss til 
A bidra! Er det flere til A betale 
sA vii kommunen fA mere peng-
er til de formAl kommunen er 
pAlagt og sannsynhigvis har et 
sterkt Ønske om yte. Flere 
bedrifter betyr ikke nødvendig-
vis mange nye innbyggere pA 
kort sikt, det betyr først og 
fremst arbeid for de som bor i 
kommunen samt skatteinntekter 
pA den merverdien disse skaper 
ved sin arbeide. En skatteinn-
tekt som i hovedsak gk til vâre 
nabokommuner i dag! 

Det vi alhikevel opplever er at 
de fA bedriftene som er etablert 
i kommunen hebier begger pla-
ner om A flytte isteden for A slA 
rot! Hvorfor? Nringshivet i 
Enebakk er etter min oppfat-
ning omtrent dØende. Jeg ser 
ingen utvilding eller fremtidige 
muligheter om sriige forbe-
dringer! Hvorfor? NAr vi er fA 
er det vanskehig A fA samme 
befraktningsservice og nød-
vendige tjenester en lett kan fA 
tihgang 61 i mer sentrabe strøk, 
det er altsA tungvint og dyrt og 
derfor bite nrings1ivs vennlig A 
vre etablert i denne kommu-
nen. I denne delen av kommu-
nen er det avsatte nringsomrA-
det lite innbydende da det mm-
ste har sett Ut som en fraflyttet 
fybhplass. Det finnes ogsA pA 
Flateby et relativt stort antall 
kvadratmeter nringsbygg, 

Fred Aage Salem 
er disponent i 
firmaet Solem 
Agenturer A/S 

pa Flateby. 

som stAr tomme og forfaller, 
Arsaken til det anser jeg fra mm 
sidganske ethel. Hvem er vil-
hg til A investere en hone i en 
kommune hvor til og med den 
hokahe handelsnringen er truet 
og shiter med a fA hjulene til A 
gA rundt!? Selvsagt ville de 
ogsA hatt det betydelig bedre 
om flere arbeidet i Enebakk og 
ikke bare bodde her! 

Da yule det vrt en selvfØhge-
lighet at flere benyttet den loka-
le handelsstand i mye stØrre 
grad en om man jobber utenfor 
kommunen. Utviklingen i 
Lillestrøm og Ski vil gjØre det 
vanskehigere en noen gang A 
vre bokab nringsdrivende i 
Enebakk! Forsvinner ytterligere 
deher ogsA av denne meringen i 
kommunen er det ikke henge for 
Enebakk virkelig er grønt, hel-
grØnt! 

Selv kommunepohitikere har 
makt, men sA langt ser det Ut 
som den konstruktive makt-
utfoldehsen har bare et svar: 
NEI, vi har ikke rAd! 

Det er bare A erkjenne at vi er 
en skikkehig utkant kommune, i 
det minste oppfattes vi slik 
utenom vAr egen kommune-
grense! Det er bare A hApe at 
dette kan endres og at endringe-
ne vii gjenspeile seg i den 
nringspo1itiske utviklingen i 
Enebakk frem mot Ar 2000. 

Ordfører har et spesielt ansvar 
til A fronte nringslivet samt A 
selge kommunen til etablerere 
eller eksisterende bedrifter for a 
bidra til et Økende mangfold og 
et fornuftig og tilpasset 
nringshiv i forhold til kommu-
nens behov for arbeidsplasser 
og kommunale inntekter! 

Det er kanskje mye A be om et 
Mart svar og direkte tale pA 
synspunkter og spørsmAb, men 
hAper at vi som bor i kommu-
nen inkhudert undertegnede kan 
fA vite hvilken kurs bedriften 
Enebakk Kommune hegger opp 
til! Svaret vil hjelpe meg og 
kanskje andre til A foreta egne 
verdivabg for fremtiden! 

Fred Aage Solem 

(Ordføreren svarepd $. 15) 
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Nedleggelse av Enebakk postkontor: 

Med mer enn tusen 
0 underskrifter som vapen 

Det har vrt store og 
sterke reaksjoner pa at 
det er foreslâtt a legge 
ned Enebakk postkon-
tor. Etter at forrige utga-
ye av Komposten ble 
sendt Ut er det satt i 
gang en underskrifts-
kampanje, og folk i hele 
kommunen - ikke bare I 
Kirkebygda - skriver vii-
Hg vekk under pa liste-
ne. 

A  Randi Bodin 

U
nni Degrum er en av 
dem som stAr i spissen 
for underskriftskam-

panjen i Enebakk kommune. 
Hun bor seiv pA Flateby, og 
snakker aitsA ikke for 'sin egen 
syke mor" i denne forbindelsen. 
Hun skjønner godt at en del 
postkontor mA forsvinne for at 
Postverket skal tjene penger, 
men synes likevel at det er for 
gait at servicen i statsetatene 
skal bli dAriigere jo bedre rid vi 
fir her i landet. Det er ikke 
mange Arene siden Enebakk 
kommune mistet et postkontor i 
Dalefjerdingen, og selv om 
Unni Degrum medgir at det 
kanskje kunne ha sin berettigei-
Se, er det et spørsmAi om hvor 
mange servicetilbud en kom-
mune pA Enebakks størrelse 
kan miste for det air hardt ut 
over innbyggerne. 

- Vi mister ogsA arbeidspias-
ser i kommunen, og det erjo en 
alvorlig sak i Enebakk, hvor 
mange allerede mA pendle iangt 
hver dag til og fra jobben, sier 
hun, og legger til at et av 
aspektene ved bide mer pend-
iing og iengre vei for den 
enkeite til og fra postkontoret, 
er mer biikjøring. Hun tenker 
pA de konsekvensene det kan 
fir pA miljøet. 

- Dette er jo ikke det eneste 
postkontoret som blir nedlagt 
her i landet, slAr hun fast, rea-
listisk nok. 

Realistisk poststyrer 
Poststyreren ved Enebakk post-
kontor, Inge RØd, vii fremdeles 
gjerne vre optimist med hen-
syn til om postkontoret i bygda 
fremdeles er liv laga. Han leg-
ger imidlertid ikke skjul pA at 
optimismen er betinget. 

- Vi er av den oppfatningen at 
sA lenge Stortinget har pAlagt 

Postverket A tjene penger pA 
den jobben de gjør. er  det 
Stortinget og Samferdseis-
departementet som mA vre 
den rette adressen for pAvirk-
fling av denne typen, sier han. 
Inge RØd setter likevel kiart 
pris pA det engasjementet inn-
byggerne i kommunen viser for 
A fA beholde postkontoret sitt. 

Ikke alle jobbene blir borte 
Det er Atte tilsatte ved Enebakk 
postkontor, men det er bare de 
som jobber i skranken - tre til-
satte - som mister jobben i 
Postverket i Enebakk. De andre 
jobbene vii bli flyttet til et 
annet postkontor i kommunen. 
Dette forteller poststyreren til 
Komposten. 

PA spørsmAl om det er planer 
om flere iandpostruter hvis 
Enebakk postkontor blir borte, 
svarer han at det sA vidt han vet 
ikke er planer om dette. 

Men hjelper det? 
Det er ikke bare i Enebakk det 
blir satt i gang aksjoner og 
underskriftskampanjer for A fA 
beholde 'dØdsdØmte" postkon-
tor. Over hele landet reagerer 
innbyggerne pA det som ofte 
blir kalt "en rasering av service-
tilbudet". 

Men mange spør seg om det 
er bortkastet arbeid. Har 
Postverket bestemt seg pA for-
hAnd? Bryr de seg om hva folk 
flest mener om postkontorned-
leggeiser, eller gir de ganske 
enkeit blaffen? 

Vi spør regionsjef i Oslo og 
Akershus postregion, Torbjørn 
Muan. 

- I den nAvrende situasjon  

for Posten skal det nok mye til 
for et vedtak om nedlegging av 
postkontor blir omgjort. Vi for-
holder oss imidlertid tii uttalel-
ser fra kommunene. og i for-
hold til sin egen kommune og 
sine lokale politikere kan inn-
byggerne pAvirke ganske mye, 
svarer regionsjefen. 

Han mener aitsA ikke at det 
behØver A vre bortkastet A 
protestere, men at Postverket er 
feil adresse. 

- NAr Postverket skal tjene 
penger, samtidig som vi vet at 
det var en nedgang i skranketje-
nester i Oslo og Akershus pA 
hele 12,5 prosent bare de første 
seks mAnedene i Ar, sier det seg 
seg at noe mA gjøres, avsiutter 
han. 

Hva sier politikeren? 
Ordføreren i Enebakk kommu-
ne, Jorunn Buer, ser ikke slaget 
om postkontoret for tapt for 
bestemmelsen endelig er tatt. 
Det er berammet et ekstra kom-
munestyremøte for a behandie 
saken inngAende, og ordføreren 
er innstilt pA A bruke alie de 
muligheter som er til rAdighet 
for A beholde Enebakk postkon-
tor. 

Like god service? 
Det er altsA planer om A legge 
ned hvert tredje postkontor i 
Oslo og Akershus. NAr skran-
ketjenestene viser en sA alarme-
rende nedgang som vi ser i dag, 
er det ikke mange som ikke 
skjønner at det mA skarp lut til. 

Det som imidlertid har fAtt 
mange av innbyggerne rundt 
om i landets kommuner til A 
reagere er Postverkets pAstand 

Unni Degrum er en av initia-
tivtakerne til underskrzftslistene 
som er utlagi i Enebakk kom-
mune. Men hun er usikkerpi 
om Postverket tar slike aksjo-
ner alvorlig. Ifc1ge poststvrer 
lnee Rod og regionssjef 
Torbjorn .ifuan er det politiker-
ne som er den rette adressen 
for aksjoner av denne lypen. 

om at servicen overfor publi-
kum ikke skal bli dArligere. For 
det blir den - enten Posten vii 
gâ med pA det eller ikke. Bare 
spør de som fir en mils lengre 
vei til Postkontoret. 

Ikke avgjort 
Det er postsjefen i Ski som har 
avgjørelsen om Enebakk post-
kontor skal nediegges i sin hule 
hind. Denne avgjøreisen tas 
ikke for senhøstes eller tidlig 
pA vinteren, etter at Enebakk 
kommune har behandlet saken 
nøye og sendt sine uttalelser til 
postsjefen. 

Det er fremdeles muligheter A 
ta opp saken med Postens sen-
trailedelse, seiv etter at postsje-
fen i Ski har sagt itt. Det fore-
ligger nenilig ankemulighet. 

Det skal antagelig godt gjøres 
A nA frem i dette spørsmAlet - 
men den som intet vAger, intet 
vinner. 

lu
BOLIG ONSKES 

Ledig bolig/ 
leilighet i 
Enebakk? 

Pleie- og omsorgsavde-
lingen i Enebakk kom-
mune er pa jakt etter en 
nmelig leilighet eller 
bolig til en nyansatt 
vernepleier. 

Hennes arbeidssted vii 
vere Gaupeveien bo- 
kollektiv 	i 	Ytre 
Enebakk. En leilighet 
lokalisert 	til 	Ytre 
Enebakk vii vre en 
fordel, men et tilbud 
andre steder i kommu-
nen vii ogsá vere av 
interesse. 

Ta kontakt med: 

Pleie- og omsorgs- 
avdelingen, 
Kopásveien, 

1914 Ytre Enebakk 

tlf. 64 92 44 60 

Spør etter Arne 
Granheim eller 

Fredrik Lied 
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Erlebakk NaturmedIs!ri ...... tlf 64 92 52 75 
Mutigraflsk ................. tf, 64 92 56 50 
R (,,) or Eicte Consu' f 	.,...,. flf, 64 92 58 80 
8ygmoster °r Erik 0sIeJlf, 64 92 43 40 
Pste...... ............. .......,.,,., Uf, 64 9240 87 

For mange smã begynner en helt fly til-
varelse neste uke, for andre betyr sko-

lestart slutt pa lange, late soldager, som-
merjobb og alt annet man har bedrevet i 
sommer. Uansett er det ting man trenger 
nãr somnieren er pa hell og skole og alvor 
star pa timeplanen. 

F
F

or a markere skolestarten har vi pa 
Vãgsenteret noen overraskelser pt lur. 

orstkommende Lørdag har vi nemlig 
invitert Kjell Matheussen og dukketea- 

teret hans til a opptre her pa' Vãgsenteret 
med forestillingen "Salto Salto". Beaver 
Kanosenter stiller med kanoer og leir med 
lavvu og pølsegrilling. Har du lyst til a 
prove a padle - sâ har du muligheten til det 
pa Lørdag. Det blir ballonger til barna og 
A ønsker store og sma velkommen til en 
hyggelig handel her pa Vagsenteret. 

SENTERETS APNINGSTIDER: 

9.00-18.00 

Blom ster 
& gaver 

Gnms 
/ 1/2 1. 49RUS 

Pizza 	 + pant 

CRAMPIOSW V,90 
&UMP 5,60 
W forer Gi'ans 0/ og Mise,a/vann 

Apeit 9 -20 (/8') 

Bokhjornet 
TIf. 64925511 

SKINNSEKKER 
fra 4 95,- 

KJempe:,.,J1.b.ud,... 

Kombi spiral 

Plastlommer 

10 stk disk. 

Fiji HD 31  

yr og 

fremd 
Ire'ara 

Velkommen til en hyggelig handel! 

...er sommerens beste syrnaskintilbud? 

1\Icd kraft nok til a sy 
i flere lag jeansstoff, 
og den bar de nytte-
sommer du har bruk for.  

Begrenset lager 	 I 

- svensk kvalitel! 	(()DE BETA UNCSVILKAIt! 
SNAKK MED FAGFOLK! 

Vi tar din gamle tnaskin I innbytte. 

usikKjVido 	KosmetikkIygiene 
Sportsarti kler/IisKeutstyr OaverfflvNlkeblonter 
Reiseeffektr/PortfIj 	Ly/Lysmansjetter/ 
XjkkenarkIer/ 	 Servietter 
RengjringsartikIer 	Rammer/ider/Papirvarer 
Onager-,fugI og fiskeinat 	hageredskaperIVerkty 
WISTX-kIr 	JordVeksttorv/ft/jdseI 

Tif. 64 2 59 90 
Velkoninien ill en hyggelig 

handel hos oss! 

Uticie. av tepperencer 

og høytrykksvask 

e€éøt##e#t ed 6a#ta d49 
. 	A 	

9

A /,,64,62 A49 A A66 AIV 4*Z,,aW jrjO AO/022F  

/% 
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.cattè It, ker dag. Vi har a 

''4 Støe#i 
SOL PARFYMERI FRISØR 

Avd. Enebakk: 	TH. 64 92 54 13 
Avd. Klemetsrud: TH. 22 75 01 95 

"Er du like nøye med Wet 
ditt som du er med huden 

din nàr sol og saltvann 
kr  :  sift?" 

•... . 

.. 
Vi harpro:dUktene som 

forebygger og behandler: 
Sun Shield Spray -After Sun Halt &Body Slxirrpou 

After Sun Repair Ccd7iiener- After Sun Repair Mousse 
After Sun Moisturizing Complex 

WELLA ~"'~  

BRUKT - ANTIKK 
Ttf. 64 9244 70 

Lawer - MØbIcr - Tepper 
Spelt - Makrier - Porseteii 
Koin inn iisevâxtutvaGj! 

Nye, 	•  liver uke! -s -.---- 
Vdr,irdu 
Ettreps SERVANTBATTERI 
mf spareeffekt.."' 

' Kun 499,-, 
(Begrensef anii) 	

•':-  v' 

(Egrie piiiiigstic1er) 

RORLEGGERFIRMA 

arang ERIN KIEWURD ~%OAg 

'A I 

hf. 64 92 46 39 

Ydrirdu 
Termosfat DUSJBATTERI 

• S ,. 	 

Kun 798,- 
N 	••,..• 

Damixa 
'Tradifion NostIgiARMATUR 
Kro m Amnow •.• 

Kun 1190,- 

YTRES BISTRO I YTRES KONDITORI VAGYernvare 
(.Q U% 

TH. 64 92 52 35 

• # i iV1. 1. 
11 frskje11ige pizza 

anter 

ogs 
tippekimpe.n hos 

ossiv 	gelige pub! 

TLF. 64 92 50 05 

5os oss kan du stnppe 

nv med en kopp knffe 

9ode knker 

'Vi taw imot 
4
es Ing 
 

1W 

kaker tit nile nnlednin9er.  

'Vei1ommcn innom! 

Vigsenteret, tlf. 64 92 70 65 

Syfteglass m/klemme 
Fra 23,— 	9 1. Polaris 

sylfekjele 
rusffrLtn/lokk 

Kunj.O,- 

Vi har alt du eiqe til 
sylfing og safting. 

$ 

AMP 
-3 

. r. I S 19 

er 
tor 

VAGSE TERET 
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Et godt team. Era venstre Per Erik, Harald og Unni Østlie. 

KOMPOSTEN 

Pa nringslivsbesok: 

 Tradisloner0  og kvalitet gjennom 25 Oar 
At Per Erik Ostlie ble 
byggmester var mer en 
tilfeldighet. Aktiv idretts-
mann har han alitid 
vrt og det ble hans 
"bane". Per Erik trengte 
sommerjobb og i IL Driv 
traff han byggmester 
Aage Rustad som 
trengte arbeidskraft og 
etter endt sommerjobb 
ble det lrepIass. Han 
var ung, full av 
pâgangsmot og tro pa 
seg selv og etter endt 
lretid starlet han som 
selvstendig i 1971. -Jeg 
hadde i hvertfall lyst til a 
prove meg, har han 
sagt. Per Erik provde 
seg han, og i âr kan fir-
maet altsá feire sitt 25 
ãrsjubileum. 

Av Anne Lund 

S
om aktiv i skigruppa traff 
den unge østlie bygg-
mester Aage Rustad. 

Samarbeidet gikk godt. -Aage 
var virkelig til stØtte og hjelp 
nãr jeg etablerte mitt eget firma 
og det har han ogsâ fortsatt a 
vre, forteller Per Erik. 

Allerede mens han gikk pa 
skole i Ski traff han Unni som 
han senere giftet seg med. 
11974 flyttet ekteparet østlie 

fra Ski og inn i nybygd hus i 
Revefaret i Ytre. Frem til mid-
ten av âttitallet hadde de konto-
rer hjemme. i 1986 sto 
Vagsenteret som eies og admi-
nistreres av firmaet, ferdig opp-
fort og kontorene ble flyttet dit, 
der de ogsá har egne lagerloka-
ler. 

Sakte, men sikkert har de byg-
get firmaet stabilt og solid. 
Firmaet bestir nâ av 15 men-
nesker hvorav tre sitter i admi-
mstrasjonen., deriblant kona 
Unni. -Hun har wert uunnvr-
hg gjennom kene, mener Per 
Erik, som overlater regnskap og 
papirarbeid til sin kone. - 
Lange, slitsomme dager er a 
lettere a forstâ for en som tar 
del i det, mener de. For lange 
dager, det har det vrt for 
byggmesterekteparet. Per Erik 
tok sin etterutdanning tre kvel-
der i uka over tre Sr. Ikke unikt 
i seg selv, men med ti menn i 
arbeid og full jobb ved siden av 
kan man tenke seg til at han 
filck tiden til a gà. Og senere 
ble det takstØkonomstudier. 
Unni pa sin side har stØttet opp 
om firmaet ved siden av hus, 
hjem og barn. Aktive i en rek- 

ke frivillige very har de ogsã 
wert. Begge har de hatt hver 
sine perioder i EHHI, aktive i 
Driv gjennom artier og engasje-
ment i VAg-TV blant mye 
annet. -Det har tatt tid sin tid 
ved siden av alt annet, innrØm-
mer Unni, men vi har begge 
hatt stor glede av det og er ye!-
dig opptatt av nrmiljøet vart. 

vagsenteret har ogsa vrt et 
tidkrevende prosjekt som har 
medført mye arbeid, men det 
har vist seg at det er et viktig 
samlingspunkt i bygda og det er 
svrt gledelig, sier ekteparet. 

Rekruttering er viktig 
Det has gjennom alle ãr vrt 
minst to lrlinger i sving hos 
østlie og blant de som gas i 
lra nâ er sØnnen Erik. -Det er 
selvfølgelig goy at han viser 
interesse for faget, sier Per Erik. 

- Vi forsØker at herlingene 
hele tiden har variert arbeid - 
alt fra grunnarbeid til det vanli-
ge tømrerarbeidet skal man 
gjennom for a ná fagbrevet. 
Tidligere var byggmesteren 
aktivt med i arbeidet ute pa 
byggeplassene, men de siste 
ãrene har det blitt mer adminis-
trativt arbeid. Anbud skal skri-
yes og alt skal organiseres. Det 
siste a.ret har Harald Syversen 
vrt en del av administrasjonen 
som byggeleder, for etterhvert a 
gjøre de lange dagene østlie 
has, kortere. 

-Ett as skrev jeg ned alle time-
ne jeg jobbet og innen ferien 
hadde jeg 1680 timer - etter det 
has jeg sluttet a skrive, hunirer 
han. Men det er selvfØigeiig 
gleden ved arbeidet som driver 
en til a arbeide sã mye, sa man 
kiager jo ikke. -Fornøyde ansat-
te og fornøyde kunder er malet  

og resultatorientert arbeid er 
oppskriften pa suksess, mener 
byggmesteren. - Det er godt a 
kunne se at firmaet bygger seg 
solid og godt gjennom Arene. 

Samtlige av de ansatte i Per 
Erik østlie AS er enebakkinger. 
-Jeg synes det er viktig a sys-
selsette folk i bygda og ellers 
bruke krefter og ressurser i 
Enebakk, sier Per Erik, som 
kan skilte med en stabil 
arbeidsstokk. Flere har vrt i 
firmaet fra de gikk som here-
gutter og en av de ansatte kan i 
ãr feire sitt 20 ârsjubileum i fir-
maet, en annen has rukket fern-
ten og flere andre har nrmere 
ti ass fartstid i firmaet. Av de 
femten ansatte har de fleste fag-
brev, hvorav 4 has mesterbrev. 
Med to servicebiler som er 
betjent av spesialister pa alle 
typer mindre serviceoppdrag 
burde firmaet kunne dekke de 
fleste oppdrag. 

Allsidighet og samarbeid 
I jappetida konsentrerte firmaet 
seg om de lokale oppdragene 
og holdt bena godt plantet pa 
bakken. -Og vi fikk se at det 
lønte seg, forteller Per Erik, fir-
maet sto seg godt gjennom ned-
gangstidene. -Fordi vi er noksa 
allsidige og har flere ben a sta 
pa er det alltid arbeid til oss, 
mener han. Østlie er utdannet 
takstøkonom og patar seg tak-
sering, tilstandsvurdering, reha-
biliteringsrâdgivning og vedli-
keholdsplanlegging. 

Arbeidsoppdragene bestir 
hovedsaklig av totalentrepriser 
vedrørerende oppfØring av ene-
boliger, driftsbygninger, mm-
dre nringsbygg, feltutbyg-
ging, samt rehabilitenng. En av 
de stØrre jobbene i den sam- 

menheng var ombyggingen av 
Ski Bygg. Noksa nylig var et 
felt pa Nylende i Ytre med 9 
boenheter ferdigstilt og ogsA i 
Ski har det blitt endel feltutbyg-
ging gjennom ârene. -Oppdrag-
ene er lokalisert ti! Follo-regio-
nen samt Oslo-omrâdet, fortel-
ler Østlie. 

Firmaet has et swert godt sam-
arbeid med andre lokale 
nringsdrivende i bygda. 

-Strømsborg & Enersen og 
Rørlegger Kjelgaard has wert 
gode samarbeidspartnere gjen-
nom mange ax, forteller han. - 
Det er viktig a samarbeide og 
benytte seg av de lokale krefte-
ne slik at alle kan vokse seg 
stØrre og mer solide. 

Garanti for kva!itet 
Byggmesterfirmaet er tilknyttet 
Mesterhuskjeden, noe Østlie 
mener har wert av stor betyd-
ning for firmaet. -Vi er na fire 
byggmestere i Mesterhus Folio 
og vi trekker erfaringer av 
hverandre og samarbeider godt. 
-Sentralt fra Mesterhus Norge 
far vi hjelp med markedsføring 
og nã i forbindelse med 
endnngene i bygningslovener 
de der oglijelper oss A tilpasse 
oss etter de nye reglene, fortel-
ler han. 

-A bruke Mesterhus er i seg 
selv en garanti. Mesterhus-
firmaer bestir av lokale bygg-
mestere som star ansvarlige for 
oppdragene og vi er avhengig 
av A levere godt arbeid , vi skal 
jo fortsatt ha oppdrag i lokal-
miijØet, understreker Østlie.. - 
Mesterhus er pA ingen mate fer-
dighus, understreker han. - 
Mesterhus er arkitekttegnede 
hus som byggmesteren tilpasser 
den enkelte kundes ønske og  

behov eller de tegner et belt 
nytt hus etter ønske. 
Mesterhusene er tuftet pA tradi-
sjonell norsk byggeskikk og 
solid handverk. Kvahitet er 
byggrnesterfirmaets motto. 
-A levere kva!itet er klart let-

tere med en slik stabil og god 
arbeidsstokk som vi har, mener 
østlie og legger til at det er gut-
ta pA byggeplassen som has 
wren. De er dyktige fagarbeide-
re og leverer alitid godt arbeid 
og godt resultat. Godt utfØrt 
arbeid er vAr beste markedsfØ-
ring, det air godt rykte og nye 
oppdrag, forteller Østlie, som 
gjennom sine 25 Ar i bransjen 
aldri har mAttet avertere etter 
arbeid. 

Mer kundevennhig 
1'83 var Per Erik Øst!ie med A 
starte Mesterhus Follo sammen 
med fern andre byggmestere og 
fra i as satser de pA lokale kon-
torer istedet for det tidligere 
hovedkontoret pa Ski- 

- Dette er til det beste for kun-
den da man fAr direkte kontakt 
med sin lokale byggmester som 
sitter med bade loka!- og fag-
kunnskap og kan svare kundene 
direkte, mener Unni og Per 
Erik. PA det meste var elleve 
byggmestere ti!knyttet Mester-
hus Folio, men etter nedgangs-
tiden var vi bare tre firrnaer 
igjen, forteller Per Erik. 

Østlie, som forøvrig sitter i 
styret i Mesterhus Norge, var 
ogsa med A starte EHHI pa 
begynnelsen av Attitallet og 
sammenligner foreningens vyer 
med hva de oppnAr i Mester-
huskjeden. Han synes det er 
synd at sA fA støtter opp om for-
eningen. -Hadde det wert større 
oppslutning pa mØter og dess 
videre kunne foreningen hatt 
mer den funksjon den var til-
tenkt. -Det hadde vert ønskelig 
om vi kunne holdt fellesmØter, 
utvekslet erfaringer og lost pro-
blerner i fellesskap sammen 
med folk som bar opplevd hg-
nende, mener .Per Erik. -Og 
ikke minst var Jet èt hAp A kun-
ne markedsfØrt Enebakk som 
kommune og servicemnstitusjon, 
legger han til. -Det er leit at vi 
blir sittende pA hver vAr "tue" 
og er redde for A were apne og 
trekke erfaring av hverandres 
suksess og blemmer. 

økonomi styrer trendene 
-økonomi er mye med pA a sty-
re trendene, nordrnenn flest bar 
bert litt av Attitallet, vi er litt 
forsiktigere og prioriterer litt 
annerledes, tror Østlie. 

-Trenden na er litt tilbake til 
70-tallet. Mens vi pa Attitallet 
bygget store arkitekttegnede 



Børterelva skal nd bli en sann naturperle uten sjenerende kloakkfra de nerliggende husstandene og 
landbruket. 

SVARTHOL 
RREFJSEL A/S 
Best tf. 64 92 4947 
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Bestill fyringsoije 
eller paraf in n   
og fao en rimelig 
varm vinter! 

KOMPOSTEN 

 

Prosjekt Ekebergdalen: 

I  Ekebe 
For 20 ár siden kom de 
forste signaler om a 
gjore noe med kloak-
ken i Ekebergdalen. Na 
er man omsider i gang 
med Prosjekt Ekeberg-
dalen. 

A  Randi Bodin 

T
orsdag 8. august ble det 
første prosjektmøtet 
arrangert i forbindelse 

med kioakkering og vannfram-
føring i Ekebergdalen etter at 
gjennomføringsplanen ble ved-
tatt i slutten av juni i hr. 
Deltakerne i prosjektgruppen 

er foruten Enebakk kommune 
Kirkebygden og Ytre Enebakk 
Vannverk A/L og Kirkebygden 
Vel. 
Kommunens hovedplan gAr Ut 

ph A sanere eksisterende utslipp 
og man gAr inn for A gi mulig-
heter lii fly etablering av boli-
ger og boliglelt i Ekebergdalen. 

Bide vann og kloakk 
En stainledning langs elveieiet 
fra brannstasjonen ved Krokeng 
til Sandhaugen er utgangspunkt 
for hovedplanen, og det er pla-
ner om a legge ny vanniedning 
samtidig noen steder ph strek-
ningen. 
Fremdriftsplanen for Prosjekt 

Ekebergdalen skal deles ito 
delprosjekter. Det første vii 
vre avløpsledningen til 
Sandhaugen, det andre det 
interne ledningsnettet Øverst i 
dalen. Tilsammen er dette 
beregnet til a koste 5,5 millio-
ner kroner. 

Tror at pengene kommer 
Driftssjef Sverre Netting i 
Enebakk kommune, teknisk 
avdeling, tror at de nødvendig 
mmduer til A gjennomfØre begge 
prosjektene vil bli bevilget. 
Han anser det som viktig at alle 
de 56 husstandene blir koblet 
ph, slik at den forurensede 
BØrterelva kan bii den natur-
perle den egentlig er. 
Halvparten av utslippene i 

elven kommer i dag fra hus-
standene, den andre halvparten 
fra iandbruket. 
Anieggsstart er satt til februar 

neste Ar for første del av pro-
sjektet, det andre starter fire 
mAneder senere. 

Informasjonsmøte 
Sverre Netting sa til avisen 
øvre Smaalenene i begynnel-
sen av juni at han trodde pro-
sjektet yule vre komplett 

gjennomført i løpet av 1997, 
men hart tar forbehoid: Hvis 
politikerne gAr inn for den fore-
slAtte løsningen - og bevilger 
de pengene som skal til. 
En ting er han imidlertid sik-

ker ph. Aile grunneierne i 
omrAdet blir invitert til infor-
masjonsmøte, og det skal skje 
senest i slutten av oktober i a. 

villaer med kamapper og mye 
utsmykninger vii vi nâ ha mm-
dre eneboliger pa husbankstØr-
relse. Kravene til isolasjon og 
kvaiitet er denmot butt større, 
fortelier østlie. Det er spâdd 
en viss nedgang i byggebran-
sjen i 1997, men østiie fØler 
ikke det som noe trussei. -Vi er 
noksA alisidige, sá arbeid til 
alle skal ikke vre noe pro-
blem, mener byggmesteren som 
i fir kan feire sitt 25-ârsjubi-
leum som selvstendig bygg- og 
tØmrermester. 
Østlie mener størrelsen pa fir-

maet er noksâ ideell. -Vi føler 
vi er passe store, det blir en 
oversiktlig administrasjon og vi 
har kontroll og kan levere kva-
litet. 
Seiskapet har en god økonomi 

og det sammen med dyktighet 
og kvalitet gir en betryggende 
plattform gjennom gode og dâr-
lige tider i bransjen, mener han. 

Henter overskudd 
Nâr en snakker med Per Erik er 
idrett et uunngãeiig tema. i mer 
enn 35 ár har idretten státt sen-
trait i livet hans. -Na.rjeg er ute 
i skauen og bruker kroppen 
loser jeg problemer, henter 
overskudd og blir som ny, for-
teller han.. Han forteiler at han 
jobber best under press, men at 
uten treningen hadde det vrt 
vanskeiig A yte sâ mye. -Jeg er 
nok ganske avhengig, innrøm-
mer han og Unni nikker sam-
tykkende. 
Enorm stayer-evne, er en ikke 

uvanlig karakteristikk av Per 
Erik blant de som kjenner man-
nen godt fra idrettsbanen. Hvor 
mange setter kiubbrekord pa 
1500 m og samtidig si.r sin 
personlige rekord pa 400 m? 
Klubbrekorden innehar forØv-
rig Pekka, som han kalles blant 
venner, fremdeles. Ski og on-
enteringslØp har vrt hovedin-
teressene gjennom tidene, men 
i de senere arene har det butt 
mer av orienteringsløp. 0-
løpingen tar tid, men jeg hAper 
A kunne prioritere disse tingene 
litt mer etterhvert, sier bygg-
mesteren som ikke fâ av dog-
nets timer er a finne pa konto-
ret. NAr vi andre reiser hjem fra 
jobb for dagen tar denne man-
nen seg en treningsØkt og kan-
skje litt middag, fØr han igjen 
er a finne ph kontoret. De siste 
Arene har han yel og merke for-
søkt A begrense kveidsjobbing-
en til 21-nyhetene ph TV2. 
Man kan undres over nâr sosi-
alt liv presses inn i et slikt skje-
ma, men sannheten er at det 
kan synes A vre fA som har sA 
mange gode venner som ekte-
paret østlie. 
Bare lunsjen i kontorene til 

østlie er en sosial begivenhet 
der alle er velkomne og praten 
gAr fort og latteren sitter lost. 
Det gjenstAr A gratulere alle i 
Firma Per Erik Østlie AS med 
25 Arsjubiléet og ønske lykke 
til videre til et firma i vekst. 

Det suser I sivet 



TIPPING - 000SEN 
10110 

ONLINE KOMMISJONIER 
TORE'S MAT AS 

Fast lavpris pa de varer du kjoper mest! 

MINERAL- 
VANN TIL 
FABRIKK- 
PRIS ... ! 

A0 pent k1,'9m20 Lo rdag 9- 18 

S i(m9s  
DAGLIGVARE 

YTRE ENEBAKK 
Telefon 64 92 40 03 

Tilbudene  
gjelder f.o.m. 16/8 - 24/8 

1,5 Itr 

COLA 
COCA 

+ LIGHT 

A90 
+ 

V  

PANT 

pr. 
ROYAL REKER 

kq 

A90 
90/120 

Eldorado 

FARIN 10 

A80 
kg 

pr. 
KYLLI 
Orillet 

.990 NGLAR1/4 
ALI KAFFE 

kg 

1 090 
Nora 
450g 

SURKA' 

390 
L 

TORE"S 
MAT 

FLATEBYSENTERET 
Telefon 64 92 83 38 



FERSKVAREm 
TIL BUD: 

Mtrnef BANKEIR"VItJØTT prig 
	7980 

YTREFILETpr. kq 
	169 00  

NAKKEKOTELETTERpr. kg 
	498 0 

ROASTBIFF pr. 	_. 'sa ULL 
1990 
5980 I. 

Gilde KNAKKWURSTokopk., pr. kg 

FAST LAVPR15.0 

70 

29° 
Waso Husman 

990 

Is 90 
KNEKKEBROD 500g 

SE P155E GODE 115UP60 
90 

PR. PK. 9 
PR. PK.2: 7 

Haffing RUNDM  
STYKKER Fine/grove, 15-pkn. 16 
DANSK 	 0 
GREDDOST4009 21P 

Sopps 
SPAGHETTI 5009 

Nora OR.SAK,.  
BLANDINGER8009 

Kellogs 
CORNFLAKES 7509 

Pampers 
BLUER 

Always 
BIND 
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Trafikksikkerhet 
og miIjo  

Vi vii henstille til alle som har trr, 
busker eller hekk somvender mot vei, 
vr sâ snill og beskjer disse sâ det ikke 
ertil hinder for frisikt i kryss og i sving-
er. 
Videre at vegetasjonen ikke er til hinder 
for den øvrigeferdsel. 
Pa vegne av syklister, skolebarn og 
driftsavdelingen: Takk forhjelpen, 

PA grunn av stor pAgang av søknader 
om BU-midler harfylkesmannens land-
bruksavdeling fastsatt søknadsfnst til 
1 .september 1996, for søknader som 
Ønskes behandlet i Ar. 

Gjelder søknaden tradisjonelle skog-
brukstiitak (drift ivanskelig terreng, fØr-
stegangstynning og traktorveier ersøk-
nadsfristen 1. desember 1996. 

Søknadsskjema og nrmere opplys-
ninger kan fAs i kommunen,avdeling for 
naturforvaitning. (Landbrukskontoret) 

Enebakk kommune 
Avdeling for natuiforvaitning 

Tilskudd av spille- 
midlene 

Fristen for innievering av søknader om 
tilskudd til idrett 
ogfri1uftslivan1egg/nrmiljøanlegg 
(spiliemidlene) er satt til20. september - 
96. Prosjektene det sØkes om tilskudd til 
mâvre teknisk godkjent. 

NermiIjøanIegg 
Søknad om tilskudd til nrmi1joanlegg, 

herunder ballØkker,skiiekomrâder, mm-
dre hopp/alpinbakker, 
rullebrettbaner,turveier/stier, 
skiløyper/trirnløyper, mA sendes kultur-
kontoretinnen 20. september. 
Søknadsskjema fAes ved kulturkontoret. 

Statstilskudd til lokale 
kulturbygg 
Fristen for innievering av søknader om. 
statstilskudd til lokale kulturbygg er satt 
til: 20. september 1996. 
Prosjektene det søkes om tilskudd til mA 
were inne imidlertidig kulturbyggplan, 
og mA were teknisk godkjent. 
Søknadsskjema fAes ved kulturkontoret, 
som ogsA gir ytterligere opplysninger 
om tiiskuddsordningene. 

Den som Ønsker A servere aikohol i lei-
de lokaler som er alment tilgjengelige, 
f.eks. forsamlingshus, og hvor stedet 
ikke har skjenkebevilling, mA søke om 
ambulerende skjenkebevilling. 
Denne kan bare gis til sluttet seiskap, 
dvs. at gjestene mA were personlig invi-
tert og arrangøren mA pA forhAnd vite 
hvem som kommer. Sluttet seiskap kan 
were bryllup, ulike jubiléer, merkedager 
og firmafester. 
En sknad om ambulerende beviffing 
mA inneholde opplysninger om hvem 
som er ansvarlig for arrangementet, 
hvilket arrangement det gjelder, dato, 
hva slags bevilling det sOkes for (01, 
yin, brennevin), antall deltakere, hvor 
arrangementet skal holdes, nAr seiskapet 
begynner og slutter. 
Søknad sendes til Enebakk kommune 
v/rAdmannen, 1912 Enebakk. 
Saksbehandiingstiden er ca. en - 1 - uke. 

Rô4mannen 

Tenk trivsel 

- tenk Enebakk! 

Elgjakt i Enebakk  

Retten til a felle 5 elger i Vik skog set-
tes bort pA anbud.Rettet avskyting, 1 
okse, 2 kalver og 2 valgfrie dyr. 

Anbud i Iukket konvoiutt med pris pr. 
kilo kjOtt og navn pA jegerne mA were 
skogbestyrer i hende innen 2. september 
-96. 

I tillegg lii kilopris kommer det en fast 
avgift pA kr. 600,-pr. v. dyr og kr. 300,-
for kalv + feiiingsavgift tilviitfondet 
samt 23% mva. 
Det tas forbehold om A anta eller forkas-
te et hvilket som heist anbud. 

Enebakk kornrnuneskoger 
Stpret 

Pneumokokk- 
vaksinasjon  

Mange av dere har sikkert lest i avisene 
at sentrale heisemyndigheter nA anbefa-
ler at pneumokokkvaksine gis til desam-
me grupper som anbefales A ta influens-
avaksine. Dette vii vifolge opp i 
Enebakk ved at de som Ønsker A ta yak-
sinen sA snart som mulig, kan fA gjort 
dette ved Enebakk iegesenter iforbin-
delse med legetime eller ved besøk  pA 
legesenteret. Den som kan vente floe, 
kan fA satt vaksinen i forbindelse med-
høstens influensavaksinasjon. Nrmere 
informasjon kommer senere. 

De gruppene som tidligere bie anbefalt 
A ta pneumokokkvaksine var de som 
hadde fjernet milten eller som hadde 
nedsattimmunforsvar av andre grunner. 
Disse har ailerede fAtt tilbudom vaksine 
og skal were vaksinert. 

De nye gruppene som nA anbefales yak-
sinen er følgende: 
- personer med kroniske hjerte-fkar-
eller lungesykdommer 
- personer som har hatt lungebetenneise 
med pneumokokker elierandre aivorlige 
pneumokokksykdommer 

- personer over 65 Ar 

Vaksinen mA betales av pasienten selv 
og det k.oster Ar 230,- A fA satt den. 

Torgeir Landvik 
koinmunelege l/helsesjef 

Sosialkontoret 

Grunnet bemanningssituasjonen vii 
sosialkontoret i perioden 1 .septeniber - 
30. september kun were Apent for publi-
kumsekspedisjon mandag og torsdag ki. 
10.00 -14.00. 

Telefonhenvendeiser: 
Sosialtjenesten: 64 99 0140 kI. 08.00 - 
14.00 (hver dag) 

Henvendeiser barnevemtjenesten: 64 99 
0149 
Ordimer Apningstid. 

Søknadsskjema kan fAs ved henvendel-
se til kommunens resepsjonlsentralbord. 
Vi bekiager den ulempe dette mAtte 
medføre. 

Liv Boogaard 
Konstituert sosialsjef 

Bygdeutvi klings- 
midler (BU) og 	Ambulerende 
soknadsfrister 	skjenkebevilling 

Var nytilsatte driftsope-
ratØr Ønsker leie av 
krypinn i Enebakk, for-
trinnsvis Ytre Enebakk. 
Ta kontakt med Birger. 
Telefon privat etter ki. 
17.00: 69 22 14 24 
Tif. arbeid: 64 9243 66 

KUNNGJORING 

Kunngjoring fra Flateby Vannverk B.A. 

Spyling av ledningsnettet vii foregã i hele uke 38. 
Det ma pAregnes varierende trykk i nettet, samt at 
det vii bli noe brunt vann. 
Vr oppmerksom pa at det kan forekomme partik-
ler i vannet under og etter .spylingen, sA ta for-
holdsregler. 
Dersom det er noen spørsmAi treffes vi pa telefon 
64928934. 

BARNEHAGE 

Myraveien familiebarnehage bar ledige plasser 

V 	Nyoppusset lokale med egen inngang. 
V 	Stort lekeomrAde, Ca. 450 kvm. 
V 	Kommunal.godkjenning og fØrskoleherer. 
V 	Bamehagen ligger i blindvei med lett 

adkomst fra Osioveien hele âret; 

Tif. 64 92 53 21 
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r,diBYGG- 00 TOMMERMESTER 	

• IPer-[rik østlie a7  
0 •1914'rrREENEBAKK-mF:64924340 	0 

din lokale byggmester 

ENEBAKK VAKT 
OG SERVICE EVOS 

() 
BE OM PRIS 

VAR ER GUNSTIG 
191019964926220 

64 92 63 00 

905 0.T0a10 OS  ,, o45095h5 'o4 27' ss 	sOS ac59n9s 

Din lokale rørlegger 

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

Mobil 030 36 127 

ENEBAKK ELEKIROSENTER ANS 

Butikk og verksted p5 Flatebysenteret 

64929281 
Saig, service og montering 

Radio, T\I, video, antenner, parabol, 

PC, alarm, kjol, frys, vask og oppvask 

Ikke la renskapsførin-
gen din bit et sjansespill! 

4pnobakk 
.gnskcspskontor 'iii 

Autorisert regnskapsforerselskap 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Telefon 64 92 63 03 

ENEBAKK 
VANN OG VARME 

v/Ole Anton Gystad 
Durud Grd 

1914-Ytre Enebakk- 
- 

nebakk
- Døgnservice - 

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

Marit Efin Sørli 
Naturterapeut 

ENEBAKK NATURTE RAPt 
TIf. 64 92 70 44 

Fotsoneterapi, aromaterapi, kinesiologi, oreakupunktur, 
kraniosakralterapi, kostholdsveiledning, magnetfeltferapi. 
Diplom fra lnstitutt for Helhetsmedisin - Med/em av NFS 

Rugvn. 4 B 	 1912 Enebakk 

TLF. 64 92 79 00 
Personsøker 096 97 823 

Postboks 70, 1912 ENEBAKK 

Vakth old - alarmmottak, 

alarmsentral 

UTSIKTS 
RAMMEVERKSTED 

1911 Flateby 

Alt I innramming 
Rask levering 

hf. 64 92 86 10 

Maier & Tapetserer 

Robert Wessel 
Utfører alt innen maling, 

tapetsering og gulviegging 
Ta kontakt pa telefon 64 92 56 07 

Mobil: 92 02 35 00 
Lindeli - 1914 Ytre Enebakk 

Ludvigsen Kulde 

Saig, service og montasje 

Alt innen kjol, frys og aircondition 

Postboks 9-1912 Enebakk 
Mobil: 942 36 224 - Persons, 967 22 77 

Priv. 64 92 64 94 

Malerarbeid - renhold 

110100  ERIKSEN 
00  
	EIENDOMSSERVICE 

REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK 

ENEBAKK ELEKTROSENTER ANS 

Butikk og verksted pa Flatebysenteret 

64929281 
Saig, service og montering 

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

GRAFISKE TJENESTER 

Grafisk formgivning 
Fotosats 
Produksjon av trykksaker 
Prod ukt/Rekl.fotografering 

Digital bildebehandling 

F.M. FOTO & GRAFISK 
1914 Y. Enebakk - TIf. 6492 47 58 

ANNONSER 1 KOMPOSTENDET SURERSEGI. 

11, ENEBAKK 

BYGGOC 

VEDLIKEHOLDAS 

64924891 
8g 09 o,,,,,me,I,,F,.d W. KaIhs,S 

FM9,. 09 ,nt,,ia,Sonsi,1e9t Wench. S. KaUnud 1 

(c(#t1Jh/'(J & (MilUIt 
1912 ENEBAKK 

• Aul,'riSOIl 9lektroenlreprenor 
• Aotorirt telenslallator ki TI 2 
• A 	Ilektriske installasjoner 
• Warm- og lyvecialtnrm, kjolaanlegg 

Rørleggerfirma 
ERIK KJELGAARD 
Varme, sanitar, nybygg og rehabiliterirlg 

Utlele av lensepum per, vannsuger 
og hoytrykksspyling 

Vi holder Iii i Enebakk Molle 
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 9246 39 

Mobil: 030 32 665 

Vi har Iokalkunnskapen og kan hjelpe 
bade kjoper og selger. 

Bolig-, fritids- og nringseiendommer. 
Ta uforpliktende kontakt. 

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS 

FjOFlvOiOcn 55. 1914 Ytre Enebakk. or 64925570 

¶ Megler'n I Enebakk 

,,90,000000  

yedrot'1e 
50 9.99 

4.959 

Dot or riktig soini du skrive.r at 
ordfore.ren her et pcieit 
ansvar forA selge kOtIltIlL/nen 
til etablerere eliot tk5nctetnscle 
bt_dtltts / Dsttt. ...r ot '- )t 
iwar og ken neppe gjørcs cv 

idrdfrcrcn alone. Derfcct deltar 
Enebakk kommun. r ',tdtdvn 
Folio t \'Ck'ni Ert av fortnAlspa-

lneerafcncder o n.stopp e trek 
ke Lt mis it r... o a Lrtng1r Ill 
Folio k )rnllluncrL Enebakk 

.kornmune deitar ogsa i tiisva 
ren It motor pil, Romartkt. 

En av Je Jønts. aLtr. ike ne 
fot t dresod,,. ipt.! bc.handkt ettt..1 

vat-.- et  I U ic itet sot for akLpte 

bie isbt ld'p1  isst..r i I nc.h rtk 
hvor Vcdlake t /9 9,..E 5/s// bit. 

bormannskapet anreer'Ic- 

re eit 	r o',. aibtids-- 
plassel s Ench'kk, on her sorn 
ktanim,.snal tiltaksncmnd ore at 

storre kooks etc suker iegges 
l'ram til 'iicsftinsr, 

') 	Dot etabIere- et prosektte- 
&& arn h-"e'ende av ordfrcr. 

"dnlann og nserrngskoordma-
br torn kan Lopks inn ved 
konk5ete etabkrtngspio''e t - 
P idmanuen ken i 
-n,d rrcaderdig ckspéthe. 

' 	Etahiermgcv i Fnchakk 
) skal idle naturli inn i 

hs.das gictonc p t Is' oE Lckks 
hensvntagers til koturnunens 

tekrnske tjencstctlbud stied 
betisyti til bEe. ret ;ck.apasite-
ter. Kommunen ken i cnkcite 
dlfe.11er vurdere A gd inn i sam-

arheidsprosjekter sited sI-table-
rondo firma for t done. ade.kva 
to rniljotckniske losninger. 

4 	airinsridei hes vurdeic 
ak.wciic hransjer og stør-

relse pa bedrifter det er aktueit 
i iatkCdSdfl seg rent. Ds.'ttc 

for i milirette tvrnngskoordina-
tot's arbeid, 

sentth'tter rAp, 
 1F 	

o° 
Frp. 'di her ftt dot i 	;'i- 

ti'k uenigrtei ore hop, duingen 
as d bohr ide den m onnc pEnt) 
..n i Enebakk Jog ken for ovrtg 

opplV'se cm at onhver kontakt 
mod ehsblet crc ci Lr eksistercn 
do nairinshv blir tart pa aisor 
og vii uteri unodig opphold hi' 
di5kutert politisk aIrofli sirk-
unihetr onsko,  ctebkring 

Komniunal saksgang skal ikke 
vare cc hinder, men en hjelp hI 
tt SOtLO I gang. 
Den or mange sVnsIIunktLI du 

har sore jeg ikke kan gt inn pa 
pga. spattrplissen, men jog vii 
ía opplys ' me at Enebakk 
nasringsrad arbeider for b 'siktc 
dot etahierte nennos1ivct og 
leoce torheldene iti relIc for 
nyc etableringer. 

Ots/t','c't' ,lOI1.4//i1 Race 

I 

KOMPOSTEN 

 

FAG & SERVICE 

Det er ingen tvil om at sommeren synger pa siste 

verset. Selv om det har•  vrt mange soirike dager, er 

det mange av oss som ikke ser fram til vinterstor-

mer, minusgrader og brøytekanter. Derfor er det vik-

tig a ta godt vare pa høsten, det kan vare en deilig - 

og smakfull - lid. 

God høst - og god appetitt! 



Hvilken 
leder- 
flukt? 

Lokaipressen har i beste 
agurksesong slAtt opp 
"Lederflukt i Enebakk" som 
et stort problem. Vi kan nok 
bli noe forundret, noen og 
enhver. Enkelte aviser har 
telt opp de sorn siutter og 
fArt et merkverdig høyt 
resuitat. 
Jeg kan opplyse om at i 

lØpet av sommeren har føl-
gende tre avdelingsledere-
/stabsmedarbeidere sagt opp 
sin stilling for a ta jobb 
utenfor 	kommunen: 
Personalsjef 	Nils-Petter 
Wiik, eiendomssjef Torgils 
Opedal og Økonomisjef 
øystein Lauen. I tillegg skal 
stillingen som skolesjef 
besettes, etter at Hans Erik 
Holm sluttet tidligere i Ar. 

AvdeiingsiedernivAet 	i 
Enebakk kommune bestAr 
av ni linjeledere og seks 
stabsiedere, i alt 15 perso-
ner. Regner vi at ledere pA 
dette nivA blir i ornkring fern 
Ar i samme posisjon, vii det 
si at vi normalt vii ha en 
utskiftning pA tre personer 
pr. Ar, og aitsA seks personer 
i iØpet av to Ar. Det er net-
topp den utskiftningen vi har 
hatt - seks personer i lØpet 
av de siste to dr. Det kan 
derfor vanskelig vre snakk 
om noen "lederflukt fra 
Enebakk", slik lokaipressen 
har slAtt opp. 

Som en konldusjon kan vi 
si at: 
1. Utskifting av avdelingsle-
dere i Enebakk kommune er 
en normal situasjon, som 
ved et sammentreff topper 
seg noe i Øyeblikket. 
2. Det vii alitid vre aktuelt 
A prove A hoide pA gode 
ledere i Enebakk kommune. 
Her bØr bAde lønnsforhold 
og andre incitamenter vur-
deres. 
3. Det er viktig at Enebakk 
kommune føiger med i den 
generelle tekniske utvikiing-
en som foregAr, bAde Ut fra 
effektiviseringshensyn og Ut 
fra et motiveringshensyn. 
Det er ikke inspirerende A 
"grave grøfter for hAnd" i 
1996, og det tar vi heiler 
ikke sikte pA A gjØre. 

Nils Schaug 
rddmann 

KOMPOSTEN 

Enebakk IF - Skigruppa 

Vi Ønsker "gamle" og nye velkommen til treningsstart i 
Skigruppa. 
PAmelding/informasjonsmøte tirsdag 3. september pA Streifinn. 
Treningsstart pA Hauglia torsdag 5. september. 

Treningstider: 

10-11 Ar 	tirsdag 18.00-19.00 	- inne 
torsdag 18.00-19.00 	- ute 

12-13 Ar 	tirsdag 18.00-18.45 	- ute 
torsdag 19.00-19.30 	- inne 

14-junior 	tirsdag 18.15-19.30 	- ute 
torsdag 19.30-20.30 	- inne 

Det vii ogsA komme oppsiag pA taviene rundt omkring nrme-
restartdato. 

Skigruppa 

LOPPER 
Til vârt loppemarked behover vi "lopper" 

Ring for avtale om henting: 

64926118 / 64927041 / 62928913 

Enebakk I.E fotbaligruppa 

STILLING LEDIG 

lu Enebakk kommune 
Pleie- og omsorgsavd. 

Vikariat ergoterapeut ill stilling 
fra 6. november -96 -31.desember -97 

Arbeidsoppgaver: 
forebyggende, behandlende og miijørettede ergoterapitiltak for-
hjemmeboende funksjonshemmede og eidre i kommunen. 

Vi legger vekt pA: 
- tidligere arbeidserfaring 
- personhig egnethet 
- evne til tverrfaghig samarbeid 
- seivstendighet 

Vi kan tilby: 
- trivelig og fagiig utfordrende arbeidsmiljø 
- nrt tverrfaghig samarbeid 

Søkere mA disponere bii. 

Stillingen er plassert i stiilingskode 6517, iØnnsramme 5 ,alter-
nativ stihlingskode 7113, lØnnsramme 25. Vi sØker primrt etter 
en med ergoterapiutdanning, men andre med relevant 
praksis/erfaring fra kommunehelsetjenesten kan søke. 

Nrmere opplysninger ved henvendelse til ergoterapeut Ingjerd 
Olimb Andersson tif. 64 9244 60. 
Søknaden sendes innen 9. september -96 til: 

Pleie- og omsorgsavdetingen 
KopAs 

1914 Ytre Enebakk 

Selvplukk av 
bringebr 

Sesongen er i gang pa 
Holtop. Vi plukker 
mandag - onsdag - fre-
dag. Ring for avtale tif. 
64926140 

Astrid Holtop 

Utstifling 

Vi minner om billed- 
vevutstillingen 	om 
Ragnhild Jølsens liv og 
diktning pa Holtop. 

Søndag den 25. august 
kI. 13.00- 17.00 

Fjøskaféen er âpen 

Takk 

for oppmerksomheten 
pa min konfirmasjons- 

dag. 

Marius Utsigt 

Enebakk kommune 
Ordfører: Jorunn Buer Varaordfører: KjeH Debli 

Rãdmann. Nils Schaug 
Sentraladministrasjonen 
Herredshuset - 
t1f. 64990100- fax 64927111 
RAdmann Nils Schaug 
Kst.personalsjef: Bodil Merete Myrvold 
økonomisjef: øystein Lauen 
Kommunep1an1egger/neringskonsu1ent: 
Kari Elisabeth Morbech 
Milj Øvernrâdgiver: 
Kari Elisabeth Morbech 
EDB-konsulent: Jon Digranes 
Formannskapssekreter: 
Sonja Nordhagen 	- 
Oppvekstavdelingen - Herredshuset 
tif 64990170 - fax 64927308 
Kst. skolesjef: Roar Paulsrud 
Kst barnehagesjef: Roar Paulsrud 
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum 
Kultur - Det Gamle Herredshuset 
tif. 64990190- fax 64926588 
Kultursjef: Per Sandvik 
Biblioteksjef. Svein Hofplass 
Komposten: Randi Bodin 
Enebakk Folkebibliotek: 64990200 
Sosialavdelingen - Herredshuset ' 
Tif. 64990140- fax 64927111 
Kst.sosialsjef Liv Boogaard 
Enebakk Jegesenter: 
tif 64926360 - fax 64927020 
Flateby legesenter: tlf 64928856 
Ytre Enebakk Helsestasjon: 64924032 
Kommunelege I/helsesjef: 
Torgeir Landvik 
Daglig leder Enebakk legesen-
ter: Yngvar Braathen 
Ledende helsesØster: Sissel Gundersen 
Kommunefysioterapeut I: 
Ellen Berg Ellingsen 

Pleie- og omsorgssjef: Fredrik Lied 
Ergoterapeut: Ingjerd Olimb Andersson 
-tlf 64924460 
Psykiatrisk sykepleier: 
Birgit øiestad Løvik Tif. 64924460 
Telefontid: Mand. - torsd. 8.00 - 9.00 
Kontortid: Hver dag kl.8.00 - 16.00 

Tekniske avdelinger - Herredshuset 
t1f. 64990120- fax 64927111 
Bygningssjef: Stein Marsdal 
Driftssjef: Sverre Netting 
Brannsjef: Torgils Opedal 

Landbruksavd. - vfHerredshuset 
tif. 64990220 - fx 64927284 
Skogbrukssjef: Asmund Jahr 
Jordbrukssjef: Anders Lein 

Enebakk kommuneskogér 
tlf. 64925629 
1914 Ytre Enebakk 
Skogsbestyrer: Harald Brekken 

Enebakk Produkter A/S 
t1f. 64927460 - fax 64927331 
Gjølstad 
1912 Enebakk 
Daglig leder: Bjorn Arne MostrØm 

Neringskoordinator: 
Lena-J; Mjerskaug 
Tlf. 649 6495 

Renovasjon 
ROAF 
Postboks 38 
2007 Kjeller 
t1f. 63841220 - fax 63840736 
Adm.dir. Erik Steensrud 


