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Svanemor venter —
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ende ku!

hun venter
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Sidi 10

Mange av innbyggerne I Enebakk har fuigt med spenning svanemor som stolt ligger pa reiret og venter
pa at de smâ skal kiekkes Ut. I skrivende stund var det ennã ikke noe resultat - ingen svanebarn I sikte.
Vi har ogsâ ventet, men nâ er sommeren her for fulit. De fleste tar etterhver en velfortjent ferie, og
Komposten gjor ogsâ det. Na kommer ikke avisen Ut for i september, men da hâper vi til gjengjeid pa
en strom av tips og bidrag fra bygdas innbyggere. Vi vii gjerne oppfordre dere til a sende inn sommerbilder fra Enebakk til redaksjonen. Det beste bildet kan fâ pryde forsiden av Komposten til hosten. Vi vii
gjerne ha bilder som viser bade humoristiske og karakteristiske situasjoner fra sommeren 1997 I
Enebakk.

3VARTHOL BRENSEL AS
TLF. 64 92 40 47

ig;P RA FIN - FYRINGSOLJE
Sommer-oppfyl!ing

Hdro
Te aco

pa svanebarn og pa sommeren

IIESEL-SMOREOLJER
Vàronn-tilbud

Tre renholdere har som de
første i Enebakk tatt fagbrev i renholdsfaget
etter §20 i Lov
om fagopphering.
Komposten
gratulereer og
hâper at flere
fcolger eksempelet.
Side 8

ne6en. sitat:
'Sk.uI1 jeg ønske meg iwe, 6a
viflejeg ikke øne meg rik.clom effer makt, men mu1g/etens Iidensk.ap. ¶Det øye soin
overalt, evg ungt, evig brennen6e, ser muliguieten."
Soren Kierkegaard
(sitatetfinner du it1ioteket)

KOMPOSTEN

Ekstraordinaere moter i
formannskap og
kommunestyre

Ordførerens

fijørne
Sommer so! - ferietid
ndelig har feriemAneden kommet. Det er pA tide A trappe
ned for a hente krefter til en hektisk hØst. Naturen er nA i
sin grønneste prakt, og hvis dere tar en titt pA hagen, er grønnfargen helt unik. Aidri er det grønnere enn i juni.
Vannverkene har sendt Ut sine vanningsrestriksjoner. Dette er
gjort for at alle skal kunne sikre seg vann til nødvendig bruk.
Det er ikke alie som ligger slik an at vannverket kiarer A forsyne dem dersom unØdig vanning pAgAr. Og hva er vitsen ved
ha en grønn plen dersom <'naboen>> ikke har drikkevann?
Det er ikke riktig ferietid for meg ennA. Jeg mA først ha noen
brikker pA plass. Det gjelder i første omgang postkontoret i
Kirkebygda. NA hAper jeg snart det siste sies om denne nedleggelsen.
Forrige fredag var det et mote mellom kommunen og posten
sentralt vedrørende et postdepot her i Kirkebygda. Det er
interesse for A etablere et postdepot hvor det kan utfØres enide
posttjenester. Dette sa posten seg ogsA interessert i, og motet
endte med at det kan bli en avtale meilom Enebakk Mathus
('Bravo") og posten.
Deane avtalen gAr Ut pA at noen posttjenester kan utføres ved
butikken i Apningstiden, og det er viktig at dette skjer samtidig
med nedieggelsen av postkontoret i Kirkebygda.
Som dere ogsA vii Se, stiller Einar Hoistad spørsmAl om økonomisk styring et annet sted i avisen. Det er riktig som han
anfØrer at økonomiplanen viser en forventet underbalanse de
- siste Arene i konimuneplanperioden, men økonomiplanen er
under stadig vurdering i forhold til utgifter og inntekter. For
sominerferien skal det dessuten vre et mote med fylkesman
nens økonomiansvarlige, hvor dette ogsA skal diskuteres. Jeg
føler ikke at det er riktig med en debatt i Komposten som
kommer Ut en gang pr. mAned. Jeg satser heller pA opplysning
etter hvert som brikkene faller pA plass. Tross alt har det
skjedd en utvikling i vAr kommune de siste 1 1/2 Arene.
Investeringene begynner A vise resultater. Skoleutbyggingen
er i god gjenge og det samme er kloakkeringen i TangenNygArd. Disse investeringene har vrt store, men inntektene
kommer ogsA etter hvert.
Det som kanskje gleder meg alter mest er at kioakkeringen av
Ekebergdaien er startet og gAr etter planen. Denne kloakkplanen har det tatt nrmere 25 fir A fA realisert. Stadig mAtte prosjektet vike plass for andre prioriteringer.
NAr det gjeider Flateby, er naningsbygget som tidligere var
filial til videregAende skole, endelig solgt. Dette betyr ny virksomhet i denne delen av Enebakk. Likeledes jobbes det nA
med A seige et annet industribygg pA dette feltet.
Siden dette er den siste utgaven av Komposten for ferien, vii
jeg benytte anledningen til A ønske aile

God sommer!

Følgende datoer er avsatt for sommerferien
1997:

22. juni
ki. 1100 Stranden bedehus
Gudstjeneste v/Fjeid

Formannskapet:

09. juni
30. juni

kI. 1900
kI. 1900

Kommunestyret:

16. juni
07. juli

kI. 1830
kI. 1830

29. juni
kl. 1100 Enebakk kirke
Gudstjeneste v/nordsjØprest
Kjeil Jensen og Steinar
Heigheim. Nattverd
6. juli
Id. 1100 Mari kirke
Gudstjeneste v/Heigheim
Nattverd

God sommer!

Enebakk Bondekviflnelag
halvtàrsptan hosten 1997
17. aug Apen gArd hos Reidun og Arne Krogstad, Hammeren
i samarbeid med Landbrukslaget og BUL.
31. aug. Bygdetunsdagen i samarbeid med Historielaget.
23. sept. Mote hos Mina og Astrid Fossum, Vennevoid.
Tema: Ost, KI. 1930.
21. okt. Arsmøte pA Bøndemes Hus ki. 1930.
Vanlige Arsmøtesaker. Tema: Aromaterapi.
11. nov. Mote pA BØndernes Hus Id. 1930. Viide Eriksen
fortelier om Australia. Landbrukslaget og B.U.
inviteres:
09. des. Adventsmøte hos Brita Eriksen pA østenbøl kI. 1930.
Sogneprest Helgheim og organisten er med oss.
Alle interesserte er velkommen til vdre mØter. Ta vare pd denne
planen, mulige endringer blir avertert i Komposten.

Tur med diakoniutvalget

U. 1900 Stranden bedehus
Gudstjeneste vlHelgheim
Nattverd
13. juli
Id. 1100 Enebakk kirke
Gudstjeneste v/Heigheim
Nattverd
-

Tlf. nummer til kirken:
Menighetskontoret:
64927141
Enebakk prestekontor,
sokneprest Heigheim:
64926150
Mr
kallskapeiian øvstegArd:
64924901

mandag 30. juni
Turen gAr i Ar til Skjeberg.
Bussen gAr fra Gjeddevannsveien U. 0900, om Hammeren og
Daiefjerdingen til Enebakk syke- og aidershjem. Videre kjører
vi til Østfold HAndverkssenter, Rakkestad.
Der skal vi besØke Lannem Keramikk og SØlvsmia. EtterpA er
det kaffeservering.
Turen gAr sA videre til Skjeberg kirke med omvisning i kirken
og middagsservering i Kirkestuen.

avholder stevne
søndag 29. juni
Mote W. 1100:
Taler Frank Mikkeisen
Mote W. 1500:
Taler Helge Nor
Venner fra Tryggheim i
BAstad deitar

Turen koster kr. 160,-.
PAmelding innen 23. juni til:
1.Aslaug Bakken
2. Ella HobØl
3. Ragnhild Kigen
4. Lillian Wennevold

Kristi men ighet
Salem, Flateby

Det b/jr serve ring
nellorn ,nØtene

tlf. 6492 84 67
tlf. 64 92 6107
tlf. 64 92 60 96
tlf. 64 92 9184

Utgivelser for Komposten
hosten 1997
lilurniaslon for EneOaKh hommune
isen trykkes I:
ire Smaalenenes
kkeri AIS, Mysen

September
Oktober
November
Desember

Utgivelse

Deadline

11. sept.
16. At.
13. nov.
11. des.

01. sept.
06. okt.
03. nov.
01. des.

Utgivelsesdatoene kan evt. forskyves pga uforutsette
omstendigheter!
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Barnehage utgir sin egen
m usi kkassett

FRITT..FORUM
Under denne vignetten inviteres dii til a komme med dine syuspunkter pit store og smit spørsmitl i Enebakk

Kommuneokonomi 09 okonomisk
styring i Enebakk
ommunestyret vedtok i
Klkmars enstemmig budsjettet for 1997. Dette opprettholder stort sett tjenestetilbudet til
bygdas innbyggere. I tillegg ble
det bevilget penger til i oppret.te skjermet enhet for senil
demente ved Enebakk syke- og
aldershjem. Det har lenge vrt
et Ønske a bedre forholdene for
pleietrengende, pârørende og
ansatte.
Mange andre nødvendige tilbud var de dessverre ikke plass
til pA Arets budsjett. Jeg tenker
da pA flere pedagogiske og
forebyggende tiltak for barn og
unge - bAde i skole og i fritidssammenheng. Men vi har ogsA
sterkt behov for Økt aktivitet pA
planleggingsavdelingen (slik at
forberedelsene kan bli gjort for
gangveier, nrings- og boligarealer og kloakkutbygging),
flere sykehjemsplasser, bedre
hjernmebaserte tjenester, bedre
tilbud til funksjonshemmede,

styrking av vedlikeholdsbudsjettet, oppstart av musikkskole
osv.
De tilbudene Enebakk kommune i dag has er det politisk
enighet om. Men nAr vi kommer til det obligatoriske langtidsbudsjettet for de fire kommende Arene, viser det seg at
lovpAlagte reformer gjør at
økonomien blir meget stram.
Senterpartiets representanter
stemte for det fremlagte langtidsbudsjettet (blir i kommunen
kalt økonomiplanen). Jeg er
meget forundret over H, Frp og
KrF som stemte imot uten A
vise til alternativer. Det kornmer lite positivt Ut av bare A
kritisere.
Et forsiag orn A effektivisere
kommuneforvaitningen kunne
vi ikke stemme for, siden det
var knyttet opp mot saig av Everket. Effektivisering av kommunen er imidlertid et politisk
mAl som alle er enige om, og

som bAde politikere og ansatte
har som frernste mA!.
Mesteparten av inntektene
som kommunen fAr blir bestemt
av Stortinget. I host er det Stortingsvalg. Jeg oppfordrer velgerne til A granske partienes
programmer og A stemme slik
at kommunene bedre blir i
stand til A yte gamle og unge
den service de has krav pA. Jeg
minner om at det var sentrumspartiene som tvang regjenngen
til A gi kommunene fern milliarder mer enn regjeringen foreslo
fØrjul. Men dette var bare nok
til A unngA en drastisk nedskjring. Og det de fleste av oss
Ønsker er jo et bedre tilbud fra
kommunen overfor bygdas innbyggere.
God sommer!

D

ette barnehageAret has
Ytre Enebakk barnehage
hatt musikklbevegelse som satsingsomrAde. Hele Aret er det
butt sunget, danset, dramatisert
og laget forskjellige instrumenter. De has laget bjellkranser,
rytmebokser, gitarer og harper.
For A fA et minne fra dette
Aret med sang og musikk og
bevegelse benyttet barnehagen
seg av tilbudet om gratis innspilling av kassett.
I mars kom folk fra et lydstudio til barnehagen. Det ble rigget opp mikrofoner, høyttalere
og et dataanlegg som kunne
avspille "proff" rnusikk.

Det var en konsentrert forsamling av barn sorn for første
gang skulle vre med pA A spitle inn kâssett, og de gikk til
oppgaven med liv og lyst. Det
ble sanger bAde med og uten
musikk, og noen av barna var
rnodige nok til A synge helt alene.
Det var mye flott sang og det
var moro at sA mange smA barn
kiarte A huske teksten pA alle
sangene. De greide A vre rolige og konsentrerte over lang
tid. Det blir spennende A høre
resultatet av inspillingen - for at
dette blir flott er alle heft sikre
PA!

Hans Guslund
gruppeleder
Enebakk Senterparti

Er det mulig a fà en debatt om okonomi
og styring?
rdfører Jorunn Buer forsØkt A gi et svar pA mitt
innlegg i Komposten nr. 4 med
pAstand om at undertegnede"
tilbakeholder informasjon".
Dersom jeg hadde sitert hele
mitt forsiag i forbindelse med
behandling av Økonomiplanen
yule ikke det endret realitetene
i saken. Flertallet i kommunestyret stemte imot mitt forsiag
om effektivisering. Forsiaget
gikk videre Ut pA A vurdere
betingelsene rundt et saig, og
ikke som ordfØreren hevder, 'et
Ønske om saig". NAr sA kommunens fremste tillitsvalgte ber
undertegnede om A vre "mer
presis og redelig", bør dette
vre et prinsipp som godt kan
gjelde begge veier.
I Komposten nr. 4 er varaordfØrer KjelI Dehli ute med sitt
forsØk pA svar. Som ordfØreren
er ogsA varaordføreren utsatt
for A snuble i presisjon og rede-

O

lighet nAr han sier: "Hoistad
nevner ikke at det i hans forsiag
IA saig av kommunale eiendommer og eierandeler i for eksempel e-verket". Igjen mAjeg fA
presisere forskjellene mellom
saig og vurdere saig. Er det
denne vurderingen den politiske ledelsen i kommunen er sA
redd for? Det er pA tide A trekke
opp langsiktige strategier for
Enebakk kommunes Økonomiske framtid. Vi mA kunne stille
spørsmAl om lønnsomheten av
et vedtak sett 10 til 20 Ar fram i
tida. For a finne svar pA spØrsmAl reist i de perspektivene, mA
vi "snu pA alle steiner som kan
snus',.
VaraordfØreren ver forøvrig
mest opptatt av mm "markeringsiver for a komme pA
Stortinget". Det er prisverdig at
han tar vare pAover tre Ar gamle avisutklipp fra Romerikes
Blad. Det vitner om en smule

historisk interesse for saken.
Skal tro om varaordføreren har
tatt vare pA en annen lederartikkel i samme avis vAren 1995?
Der gir den samme redaktøren
uttrykk for beundring av undertegnedes funksjon som ordfører. Det var pA mange mAter en
anerkjenneise av meg som "folkets framskutte tjener".
Kjere ordfører og varaordfører. Dere er i dag folkets framskutte tjenere i Enebakk.
Hvordan har dere tenkt A forvalte framtida vAr? Hva vii dere
gjØre for A lose den budsjettmessige underbalansen pA 7-9
millioner kroner om ett til to
Ar? Folk forventer et svar.
PA forhAnd takk.
Einar Hoistad
opposisfonsleder, KrF

Jeg - i menighetsrádet?
Ten
trivsel
-tenk
Enebakk!

H

ar du tyst til A bli medlem
i menighetsrAdet i
Enebakk menighet? NA har du
mulighet til A la deg velge.
Menigheten er inne i en fly

og spennende fase. Kirken har
fArt mer selvstyre, og for første
gang en kirkeverge i lønnet
stilling.
Menigheten trenger personer

Sandra Røkeness (til venstre) og Maria Rdken i aksjon foran
mikrofonen. De framfØrte "Bv, bce, hue lam" med stor innievelse
og sjarm.

Seksáringer pa skolevei
i pA Kirkebygden skole
Ønsker oss en eller flere
følgevenner til seksAringene
vAse.
Hva er en følgevenn? En
fØlgevenn er i utgangspunktet
en som følger barn til skolen
iil fots, til/fra buss eller i bil
(samkjøring).
En fØlgevenn mA vre:
- en voksen og ansvarlig
person.
- en som erpdlitehig og
vihhig til ci "forplikte seg"
til et antall dager.

Statens vegvesen tildeter
hver kommune icr. 20.000,som skal Øremerkes tiltak
rundt fØlgevennordninger. I
Enebakk skal dette beløpet
deles pA eventuelle søkere i de
tre skolekretsene vAre.
Kunne du tenke deg A bli en
følgevenn?
Ta kontakt med:
-

med ulik bakgrunn og ulike
personligheter som kan vre
med A forme oppgavene for
den norske kirke mot Ar 2000.
Det skal velges nytt menighetsrAd i oktober 1997, og dette
skal tre i funksjon 1. januar
1998 for en fireArsperiode.

Du kan melde deg til undertegnede pA tlf. 64926202 eller
til Menighetskontoret, Ignarv.
4, 1912 Enebakk, tif.
64927141.
Vi hAper A høre fra deg.
For valgkomitien
Ingrid Matheussen

V

Kirkebygden skole
vlrektor Karl Saitnes eller
FAU v/Tonje Kittilsen.
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AvtaleGiro i Enebakk kommune

Nytt fra Iigningskontoret

Alle husstander i
Enebakk kommune far
pa nytt tilbud om
AvtaleGiro for betaling
av kommunale eiendomsavgifter.
Ordningen med
AvtaleGiro skyter fart,
og flere og flere bed rifter tilbyr denne formen
for betaling.

Neste ár er det store ting pa gang i Enebakk kommune. Kommunen er valgt Ut som provekommune
for preutfylt selvangivelse, PSA.

n riksdekkende betalings-

E
mottaker som Telenor har
sendt alle sine abonnenter tilbud om AvtaleGiro, og flere er
i startgropen, som f. eks. everk, kommuner osv. Ogsâ
andre bednfter er pa gang, og
dette vii bare vokse i omfang.
Dette forteller økonomisjef i
Enebakk kommune, Arild
Kormeseth, og han legger til at
i første omgang gjelder ordningen kommunale eiendomsavgifter, men kommunen vii
satse ph A inkiudere flere kommunale egenbetalinger som
bamehage, SF0, husleie osv.
Hva er AvtaleGiro?
Det er et betalingsverktØy som
er billig og som gir brukeme
kontroll over sine betalinger:
- Regningene blir automatisk
belastet kontoen ved forfall.
- Du fAr skriftlig varsel om
oppdrag som forfaller, fØr
belastningen skjer.
- Du kan stoppe betalingsoppdragene ved kontofon.
- Du fAr skriftlig melding om
oppdrag som ikke er utført.
- Tjenesten koster kroner 2,-.
Hvorfor AvtaleGiro?
Kormeseth forteller at mAlet er
A IA flest mulig av kommunens

Økonomisjef Arild Konneseth anbefaler bruk av AvtaleGiro for
betaling av kommunele eiendomsavgifter i Enebakk.
innbyggere til A bruke AvtaleGiro for A redusere kostnadene
bAde for kundene, banken og
kommunen.
Det ligger besparelser bAde i
tid og penger for kundene ved A
bruke AvtaleGiro. PA noe lenger sikt betyr AvtaleGiro mindre
kostnader for kommunen i form
av fakturering og innkreving.
Disse kostnadene er inkludert i
grunniaget for beregning av
eiendomsavgifter.
- Kommunen bør kunne
redusere sine sAkalte 'overheadkostnader" og kanskje ogsA
driftsrelaterte kostnader, sier
Økonomisjef Arild Kormeseth.
- Det betyr at kommunen ph
sikt bØr kunne gi brukerne av
kommunale tjenester et bedre
tilbud eller en reduksjon i de
kommunale eiendomsavgiftene.
Kommunen stAr overfor store

utfordnnger ph avløpssektoren,
og det er derfor viktig at kommunen ikke tar mer i Arsavgifter enn det koster kommunen.
Hvordan komme I gang?
Hvis du som bruker av tjenester
i Enebakk kommune Ønsker A
benytte deg av AvtaleGiro for
betaling til kommunen, ta kontakt med banken din, sA hjelper
de deg i gang.
For at du skak kunnebIi meC
ph denne ordningen for hØstterminen, mA du gjøre en avtale
med banken innen 19. august.
Men ta kontakt med banken
allerede nA - det kan bli stor
pAgang de siste dagene.

I

Det hele startet for
mange âr siden - forut
for den første skifestivalen. Positive erfaringer med turer Iii
fjells for pasienter ved
Gaustad sykehus
inspirerte fritidsieder
Káre Gundersen til et
felles vintersportarrangement for mennesker med psykiske
lidelser. Og i âr høstet
deltagere fra Enebakk
edle medaijer pa festivalen pa Geilo.

selvangivelse etter de opplysninger de har. Den kommer i
annerledes form og ph et noe
senere tidspunkt enn den blanketten de fleste mottar i dag.
Den preutfylte selvangivelsen
skal kontrolleres av den enkelte, korrigeres for eventuelie feil
og mangler og returneres til ligningskontoret.
Dette er i utgangspunktet et
tilbud til alle, men skatteytere
med regnskapsplikt kan ikke
delta i ordningen. Den er ment og vii helt sikkert vre - et
godt tilbud for de fleste. Aile
som kan komme til A omfattes
av ordningen vii fA brev om
dette nfir tiden nrmer seg,
Skatteyteme settes i fokus, og
ligningskontoret vii gjeme gjøre jobben riktig med en gang.

Statistikk
1981 personer i Enebakk er
med i FSA-ordningen (forenklet selvangivelse). 373 av dem
fikk verken utiignet og/eller
trukket skatt, 1474 fAr tilbakebetait i gjennomsnitt 3.700 kroner, og 387 personer fAr restskatt, i gjennomsnitt 3.800 boner, som forfaller til høsten.

Skattekort/frikort
Det er gjerne skoleungdom og
studenter som benytter seg av
frikort. Det betyr av disse fAr et
skattekort med belØpsgrense i
ki. 1 som ikke gir skatt.
Grensebeløpet er for tiden
.7-'

Skatteoppgjoret 1996
for FSA-skatteytere
Skatteoppgjøret for 1996 for dem som har levert forenklet selvangivelse (FSA) legges Ut til gjennomsyn ph ligningskontoret i
tre uker fra 16. juni 1997 ki. 0900.

Medaijedryss til Enebakk
1984 startet arbeidet, og den
fØrste skifestivalen ble arranger i 1985 med 20 deltagere. I
løpet av 12 fir har deltagerantallet gjennomsnittlig vrt ph 300
- ph det meste 500 deltagere.
Skifestivalen gir et tilbud til
alle som ph en eller annen mate
er tilknyttet det psykiske helsevem.
Noen personer i Enebakk tok
utfordringen om et treningsopplegg for A delta ph skifestivalen, og den 20. april reiste
seks deltagere og tre ledsagere
til Geilo.
Aile er enige om at dette var
en spennende utfordring og ser
tilbake ph oppholdet med glede. Det er med stoithet vi meddeler at deltagerne fra Enebakk
erobret tre medaljer i langrenn
og vant dansekonkurransen i
sving. Kjempebra!
Festivalen har helt kiart vrt

18.199 boner, og for de fleste
holder dette for en feriejobb.
Men noen jobber i helger og
fritid gjennom hele Aret, og da
vii de tjene mer enn hva skattekortet med fribelØp holder til.
Disse bør gi beskjed, heist ph
eget skjema, at de vii komme til
Atjene sA og sAmye. Da fAr de
et prosenttrekk tilpasset brutto
lØnn.
Og jo for, jo heller, for vet
man at man kommer til A tjene
25.000 kroner om Aret, sA vet
ogsA ligningskontoret at det da
blir Ca. 2.000 i skatt. Det er
lurere A fA 10 prosent trekk
jevnt fordelt ph hver iønning,
enn A mAtte alt fra den siste lØnningen i Aret. Da kan det bli lite
igjen av "julelønna".

ette betyr at skattemyndig

hetene, bAde lokait og senD
trait, vii sende Ut en ferdigutfyit

en motivásjonsfaktor for videre
fysisk aktivitet for deltakerne. I
Ar var deltakerantaliet 350, med
ledsagere og andre engasjerte
var tailet det doble.
For a delta ph et siikt arrangement trengs det penger, og
det ble sØkt om midler her i
Enebakk. Vi takker følgende
givere:
- Enebakk kommune,
sosial-/kulturetaten
- Fylkeskulturkontoret
- Enebakk Lions Club
- Norsk Folkehjelp.
avd. Flateby
- 'Enebakk Sanitetsforening

Kiage over iigningen mA sendes ligningskontoret innen 7. juhi
1997. Kiagen mA were skriftlig og innehoide bestemte pAstander underbygget med de forhoid kiageren anser som riktig.
Kiagen pAfØres fØdselsnummer.
Venniigst ta vare pd ligningsattesten somfølger skatteoppgjøret.
Skatteoppgjøret blir sendt de skatteyteme som har levert FSA.
Ektefeiler, hvor den ene har levert vanlig selvangivelse og den
andre FSA, mA vente 61 høsten ph sit skatteoppgjør. Feil i
adressen/navnet meldes til folkeregisteret ph fastsatt skjema.
Tilgodebeløp blir overført til bankkonto eller utbetalt over giro
en av de første dagene. Restskatt forfaller til høsten i forbindelse med utlegg av ordinr iigning. Innbetalingskort blir tilsendt
senere. Restskatt under kr 300,- skal ikke betaies, tilgodebeløp
ph kr 20,- eller mindre sendes ikke Ut.
Dersom godskrevet skatt ikke stemmer med belØp oppgitt i
iønnsoppgave eller kvitteringer, skal kiage sendes
Kommunekassa, skatteavdelingen.
Enebakk, 16.juni 1997

Hjertelig takk fra deltagere
og ledsagere!
Birgit Øiestad Løvik
psyk. sykepleier

Ligningskontoret
Folkeregisteret
tlf. 64 92 64 61

Kommunekassererkontoret
Skatteavdeiingen
TIf. 6499 0100
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Nye "koster" i Enebakk kommune
Arild Kormeseth
(32) starlet 1. februar
I âr som okonornisjef
i Enebakk kommune.
Han er opprinnelig fra
Alesund, utdannet
sivilekonom (MBA)
blant annet fra USA.
Arild har bakgrunn fra
privat virksomhet og
som økonornisjef i
Hvaler kommune.
Den jobben hadde
han i fern ár.

Anne Elisabeth
Thorshov (39) begynte
som personalsjef i kommunen den 1. april I ár.
Hun erfodtog oppvokst i Enebakk, nrmere bestemt pa
Thorshov gârd. Hun er
utdannet ved Norges
kommunal- og sosialhogskole og hadde
praksisperioden sin i
Enebakk kommune I
1978. Anne Elisabeth
har 12 ârs erfaring fra
kommunal virksomhet,
blant annet som forrnannskapssekretr i
Oppegârd og som konsulent ved râdmannsog sosialkontoret i
Lesja.

A Randi Bodin

B

âde Arild Kormeseth og
Anne Elisabeth
Thorshov er glade for a
bo og jobbe i Enebakk - Anne
Elisabeth for a komme pa ye!kjente og kjre tomter etter
mange âr utenbygds og Arild
for a kunne sla seg ned i sentrale, men likevel landlige omgivelser.

God kultur
En jobb i Enebakk kommune
blir av begge to sett pa som
bade utfordrende og spennende.
- Det er skjedd mye i kom-

munen de siste 19 arene, sier
Anne Elisabeth, som samtidig
synes at Enebakk har bevart
mye av sitt serpreg og sin spesielle kultur.
Arild griper fatt i det siste
ordet, og legger til at han har
stor respekt for den eksisterende kulturen i organisasjonen.
- Vi ma bygge pa den og
samtidig vite hvor vi er i dag,
star han fast.
Personalet - en ressurs
Begge to er enige om at de stØrste ressursene i kommunen er

personalet.
- Folk som jobber her har store ressurser. Jeg er imponert
over de dyktige folkene rundt
meg, bade de administrativt
ansatte og politikeme.
Anne Elisabeth nikker enig,
men legger til med et smil at
det var det jo egentlig hun som
skulle si - som personalsjef.
- Vi er til for yte best mulig
service og tjenester. Det kan vi
klare best ved i ha en god
ledelse, struktur og rolleavklaring og - ikke minst - drive god
personalpolitikk.

KJELL DEHLI
Varaorc1frer
Senterpartiet vii sikre komin unen
Økonomisk niulighet til ao gi
eidre en verdig aide rdom.

SENTER * PARTIET

Samordning og samarbeid
Anne Elisabeth har ikke vrt
lenge i den nye jobben, og hun
har brukt de fØrste mânedene til
fâ et overblikk og sette seg
inn i alt det nye.
- Jeg ser det som svrt viktig
A bygge videre pa det arbeid
som allerede er gjort, sier hun
og legger til stikkord som helhetstenking og koordinering.
Arild tar opp trâden. Han
synes at strategisk samordning
mellom avdelingene i kommunen ma vre en utmerket vei a
ga.

Samme mál
- Vi harjo samme mM. En viktig del av jobben var er A dempe byrAkratiet og gi vAre folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag, a vslutter han.
Og vi Ønsker de nye "kostene' lykke tit i Enebakk kommune. Matte de feie grundig og
godt.

GRETE DIME
Kommunestyrerepresentant
Sen terpartiet Ønsker
sunn og rein mat frwn for
billige iinportprodukter

SENTER * PARTIET

KOMPOSTEN
STILLING LEDIG

Driv MinimaratOn 1997

FORSKOLEL/ERERISTYRER - ASSISTENT

Minimaraton gikk av stabelen søndag 1. juni - en varm dag med sol fra blA himmel. Dette var det 9.
minimaraton i rekken. 1998 blir aitsA et jubileumsAr, sA ha det I minne allerede nA! Da hadde det
over Arets. Vi vii med det samme takke alle gode medhjelpere
vrt moro med en deltakelse langt
og deitakere for fin innsats. Nederfor fØiger en oversikt over de beste i de forskjellige kiassene.
Kort løype:
M 12-16 Ar

1.Oiav Weng
2. Steffan Aasii
3. Roger Eilertsen

K 12-16 Ar

1.Linda Brede
2. Tine Renate Vedal
3. Eline Hast

K 30-39 Ar

1. Elisabeth Hast

M 17-29 Ar

1. Kim Vestbye

M 30-39 Ar

1. Freddy Olsen

M 40-49 Ar

1. Erik Nilsen
2. Jon Gunnar Weng
3. Gunnar Hast

M 50-59 Ar

1. Jan Svartebekk

K 50-59 Ar

1.Anders Kristiansen
2. Rikard Jaucis

M 40-49 Ar

Lang Iøype:
M 12-16 Ar

M 17-29 Ar

sØker 1 førskoieYtre Enebakk Husmorlags korttidsbarnehage
lrer/styrer og 1 assistent. Fast stilling fra august/september -97.
timer pr. mAned.
Barna er 4 og 5 Ar gamle. Stillingene er ph 45
Søknadsfrist 15. juii -97.
Styrer bØr ha erfaring fra barnehige. Lege og politiattest vii bli
avkrevd. Søknad sendes:
Ytre Enebakk Husmorlag
0 ttjdsbarnehagefl
Postboks 30
1914 Ytre Enebakk
Ytterligere opplysninger hos Bente Stakseth, tlf. 64 92 45 51.

TAKK

TIL LEIE ONSKES
Ky. hrer Ønsker A ieie liten
leilighet ph Flateby fra 1.
aug.. Vennligst kontakt
Stranden skoie.

Vi som bor i Nylendeveiefl,
Gaupeveien og SiøssAsveiefl
takker 5anitetsforeniflgene i
Enebakk for den fine gaven.

1. And HØnsi

DIVERSE

M 50-59 Ar

1. Øyvind Andersen
2. Martin Seierstad
3. Bent Erik Laustsefl

1.Ole Morten Weng
2. Torgeir Landvik
3. Lairni Jaucis
1.Trond Enger
2. Finn Abrahamsefl
3. Bjorn Halvorsen

PA lang løype var det dessverre ingen darner med. Kanskje dette er noe A tenke ph for neste Ars

lop?

God sommer!
Hilsen
Styret i FriidrettsgrUPPa - IL DRIV

Kjøkkenbeflk/SkaP
Skal du kaste ut til gamie kjøkken? Vi trenger kjØkkenbeflk og
overskap til BrAtenstUa (ikke vask, for det er ikke vann der,
nernlig). Du ringer - vi henter.
SkiforeningenS lokalutvalg
v/Edit Haug, tlf. 64 92 4969

Flateby kino
mangler maskinister. Er du interessert kan du tinge Inger
BrAten, tlf. 6492 85 75. Opplring blir girt.
Ungdom, ufØretrygdede, pensjonister - alle kan sØke.

Enebakk Fysioterapi
Gjenglemte hAndkher og laken mA hentes innen 1. juli.

Hilsen f- sioterapeutefle

Nyheter f ra ROAF
Enebakk kommune har
allerede etablert en innsamlingsordniflg for
emballasjeglaSs.
Kommunen vii gjerne
v..,re en aktiv deltaker I
miljo- og ressursbesParelse, og det kan bare
skje nâr innbyggerfle i
kommunen tar del I dette arbeidet.
egjeringens overordnede
mAl nAr det gjelder A redusere avfalisproblemet i Norge
er at avfallet blir til minst mulig
skade for mennesker og miljø,
samtidig som avfall og avfallshAndtering legger minst mulig
beslag ph samfunnets ressurser.
For A kiare dette vil komrnunefl
gjØre det sA enkelt som mulig
og legge forholdene til rette for
innbyggerne.

R

Nye glassigloer
De nAvrende containerne for
giassinnsamiiflg vii bli erstattet
med iandets mest brukte system
- glassigloer. Dette vii skje fra
1.juli 1997.
PA hvert innsamlingspuflkt
vil det bli utplassert et sett, som
bestAr av en grønn igio til farget glass og en hvit til kiart

Starte fmffiebarflehage?
Barnepleier vii starte farniliebarflehage og Ønsker A komme i
kontakt med andre som ogsA har planer om dette.
Kontakt Kathrine, Ytre Enebakk, tif. 64 92 5044.

Leire/jord
Ønskes til SiøssAsvn. 77. Nils Vambeseth, tif. 64 92 47 04 eller
mobil 92031 101.

TIL LEIE ONSKES

glass. I tiilegg til de returpunktene som finnes i dag vii ROAF
utvide med et sett hos Bjerke
Dagiigvarer ph Flateby.
NAr det gjeider innsarnling av
batterier oppfordres det til A
benytte miljøstasjonefle og
gjenbruksstaSjoflefl.
PA hvert sted vil det ogsA bli
utplassert en avfallsbehOlder til
plastposer, korker, lokk etc.
SpørreunderSøkelse
Torsdag 22. mai hadde ROAF
gieden av A trekke ut tre husstander som hver vant en fruktkurv fra Tores Mat ph Flateby.
De heldige vinnerne ble
Sigmund Sundby, Ingebjørg
Andreasen og Laila Nymo.
ROAF har nA fAtt inn resuitatene fra en omfattende spørreundersøkelse ph Flateby. Det

bie sendt ut 1000 spørreskjema
om sortering av matavfail, og
det kom inn 280 svar. Ut fra
svarene ser det ut til at innbyggerne ph Flateby er fornøyd
med ordningen.
Johan Eliingsen forteller at
folk er flinke til A sortere, men
det kommer likevei inn en del
plast, og vi vii minne om at dette ikke er komposterbart.
ROAF vii benytt&aniedfliflg
en til A Si at hvis det er piass
igjen i matavfallsbeh0idere) er
det mulig A fylle den opp med
hageavfall, bare det ikke er for
store greifler.

Hjelp - haster

Enslig mor

Mor med tre barn trenger et
stad A bo. Jeg er ryddig og
en sikker bet. MA heist ha
mm. 2 soverom og iigge i
Kirkebygda, men alt er av
interesse.

med barn ph 6 Ar Ønsker A
leie en leilighet m12
sov.rom. HASTERt
Henv. Anne pA:
Of.57 86 78 22
mobil 9117 78 20.

Ring 64 94 10 26.

En kjempetakk
til alle som var med ph A fA mannekengoppvisflmgen vAr 25.
april i havn:
Bella Blomster
Bua
Bogerud Tekstil A/S
Dressmaflfl A/S, Ski
Else's Brudesalong, Askim
Synøves Butikk A/S, Spydeberg
Bunader' vlNina Andersen
Vâg Jernvare

Meny
1000 Ting
Bokhjørnet
Erik Kjelgaard
Mjr Sko
Fredrik Øiestad
Vivian Westby
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LEDIGE STILLINGER
ENEBAKK KOMMUNE
Pleie- og omsorgsavd.

ulike livssituasjoner og fremme troen pA seg selv.
Støttekontakten er en sentral person i forebyggende
arbeid for mennesker som er i en vanskelig livssituasion.

Rengjøringsassistent

- Motvirke isolasjon og fremme trivsei
- Tilrettelegge for aktiviteter
- Fremme sosial kontakt med andre

Ledig stilling som rengjøringsassistent ved hjemmesykepleien (kontorer). Arbeidet omfatter vask 2 (to)
ganger pr. uke, tilsammen fire timer (10,66% stilling).
Stillingen er ledig fra 16/6-97.
Stillingen lØnnes som assistent st.kode 6572, lønnsramme I, ltr. 2-14.
Spørsmâl om stillingen kan rettes til driftsleder Arne
Granheim, tif. 64 92 44 60.
Søknad sendes:
Pleie- og omsorgsavdelingen
Kopásv. 7
1914 Ytre Enebakk

Ambulerende nattavdelingssykepleier
Hjemmetjenestenelhjemmesykepleien has ledig 50%
fast stilling som ambuierende nattavdelingssykepleier.
Stillingen lØnnes etter st.kode 7021, ltr. 29.
Stillingen er knyttet til avdeling for hjemmetjenester,
og har det overordnede sykepleiefaglige ansvar pa
natt. Dette omfatter 30 trygghetsalarmer, to bokollektiv for psykisk utviklingshemmede (som has egne nattevakter i tillegg) og sykehjem med 30 plasser i sykeavdeling.
Base for ambulerende sykepleier er pa sykehjemmet.
Nattjenesten omfatter fire halve stillinger, arbeid i turnus med vakt hver 4. helg. Søkere mA disponere bil.
Nrmere opplysninger om stillingen kan sendes til
driftsleder Arne Granheim pA tif. 64 92 44 60.
Søknadsfrist 14 dager etter utlysing.
Søknad med attester og vitnemAl sendes:
Pleie og omsorgsavdelingen
KopAsv. 7
1914 Ytre Enebakk

StØttekontakter
Pleie- og omsorgsavdelingen i Enebakk Ønsker A
komme i kontakt med personer som kan tenke seg A
vere støttekontakt.
Personen mA vere voksen og ansvarsbevisst, kvinne
eller mann og over 25 fir. StØttekontakten fir veiledfling av fagperson. Oppgavene du utfører bidrar til A
øke et annet menneskes evne til A utfolde seg, mestre

Støttekontakten lØnnes i ltr. 2-14.
Har du spØrsmAl angAende dette, kontakt Unni BØhler,
tlf. 64 92 44 60. SØknad sendes til:
Pleie- og omsorgsavdelingen
v/Unni Bøhler
KopAsv. 7
1914 Ytre Enebakk

Enebakk syke- og aldershjem bestdr av 30 sykehjemsplasser og 12 aldershybler. 1 september blir det
startet skjermet avdeling for aldersdemente som et
nytt tiltak. Vi søker nd etter nye medarbeidere bade pa
sykeavdeling og pa skjennet enhet.

Faglig leder pa sykehjemsavdeling,
100% stilling
Organisatorisk piassering:
Fagiederstillingen er administrativt underlagt driftsleder for sykehjemmet.
Arbeidsoppgaver:
Faglig leder vii ha det faglige ansvaret for avdelingens
daglige drift, inn- og utskriving av beboere, pArørendekontakt, faglig veiledning av personalet, pleiepianer
og tildeling av tjenester.
Kvaliflkasjonen
Søker til stillingen mA vre offentlig godkjent sykepleier. I tillegg legger vi vekt pA:
- personlig egnethet.
- evne og lyst til faglig oppdatering og til A skape
faglig interesse/fagmiijØ pA arbeidsplassen.
- evne og vilje til samarbeid og nytenkning.
Relevante kurs/fagiig tiileggsutdanning vii vre en
fordel.
Stillingen iønnes i lønnsramme 7. ltr. 27-31 etter kvalifikasjoner.

Off. godkjent hjelpepleier

mulighet for fast ansettelse.
Vi legger vekt pA:
- interesse for geriatri.
- evne og vilje til samarbeid og nytenking.
- evne til A arbeide seivstendg.
Nattevaktene jobber i team pA to og has ansvar for
bAde sykehjems- og aldersavdeling.
Hjeipepleiere er lønnet etter st.kode 7076, itr. 8-18.
Stiiiingene innebrer arbeid hver 3. heig.
Pleieassistenter med relevant erfaring og interesse for
geriatri er veikommen til A søke pA tidsbegrenset
sykevikariat.

MiljOarbeidere til skjermet enhet for
aldersdemente
Fra høsten pianlegger vi Apning av skjermet enhet for
aldersdemente pA aidersavdeling pA sykehjemmet.
Avdeiingen vii gi tilbud til 6-7 beboere. Vi ønsker A
knytte til oss personer med forskjeiiig fagbakgrunn og
erfaring. Bide hjelpepleiere og aktivitører oppfordres
lii A søke. Relevante kurs/tiiiegsutdannelse eller erfaring innenfor miljøarbeid eller pedagogikk vii kunne
were av betydning.
Følgende stiilinger er iedige fra medio september:
- 2 x 100% stilling
- 3 x 75% stilling
- 1 x 50% stilling
- 5 x 15% helgestilling
Vi Ønsker at du er:
- samarbeidsvillig og fleksibel.
- personiig egnet, tAlmodig og kreativ.
- interessert i aldersdemente med behov for spesieit
tilpassede omgivelser.
Stillingene er tumusstillinger med arbeid hver 3. helg.
}Ijelpepleiere er iønnet etter st.kode 7076; ltC'8-48.
Aktivitører er lønnet etter st.kode 6891, ltr. 8-18.
Forøvrig skjer ansetteiser pA de vilkAr som til enhver
tid fremgAr av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi Ønsker deg veikommen til A søke jobb pA et sykehjem i utvikiing. Er du interessert?
Kontakt gjerne driftsleder Grethe Venner for nrmere
opplysninger, tlf. 64 92 44 60.
Søknader vedlagt attester og opplysninger om referanser sender innen 25/6-97 til:
Pleie- og omsorgsavdelingen
KopAsv. 7
1914 Ytre Enebakk

Nattevakt: 59% fast stilling og 59% sykevikariat med

Ønsker du barnehageplass i ncermiljøet?
Frisk Luft ønsker

velkommen til

Lyssrn—ftstivolen I Enebakk *5.-26.JuII 197
Program Iredag 25. juli:
KI. 19.00: Fellesnummer, festivalsang
KI. 19.15: Dansen starter
KI. 20.00: Apning v/kultursjef Per Sandvik
KI. 20.10: Dans Iii musikk fra friluftsscenen til kI. 02.00.
Program lardag 28. juli:
KI. 12.00 - 15.00: Underholdning, clans, hilsningstale
vlordfører Jorunn Buer
KI. 13.00 - 14.00: Grilling for pensjonister og funksjonshem.
KI. 19.00: Fellesnummer, festivalsang, Olsokdans til kI. 02.00.
Veien blir merket.

HAUGLIA AND ELSBARNEHAGE.
PA FLATEBY
starter nA opptaket og har plasser for barn i alderen 0-6 Ar.
Barnehagen Apner i september og vii ligge flott til i Kjensliveien.
Barnehagen vii fa* tre avdelinger og gi et tilbud til barn i aideren 0-6
dr. Det er planlagt 18 plasser for barn under 3 Ar, og 30 plasser for
barn over tre dr. Barna far beholde plassen til skolestart.
Apningstid, 07.00 til 17.00.
For seknadspapirer/informasjon ring Barnebygg as tif. 52 85 53 55
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Fagbrev som reholdsoperatør:

Perfekt nedslag og 20 I

Stmil

§20 i Lov om fagoppIring i arbeidslivet sier at
fagprøven ogsâ kan
aviegges av dem som
ikke har gjennomgâtt
Iretid som IrIing.
Denne paragrafen har
de benyttet seg av, de
tre renholderne ved
Mjr ungdomsskole,
som nylig fikk fagbrev
som renholdsoperatører.
Av Randi Bodin

rethe Gamlem, Jorunn
Ramdahl og Aud
Hønsi begynte høsten
1995 pa studiene som skulie
fØre frem til fagbrev som
reholdsoperatør. Det har vrt
en lang vei med mye hardt
arbeid i tillegg til en jobb som
mange synes er toff nok i seg
selv.

G

Hardt arbeid
Utdannelsen bestir av skoleundervisning en gang liver 14.
dag i tillegg til studier hjemme
og besvarelser pr. brev. For i
det hele tatt it komme i betraktfling som §20-kandidat mit man
ha tre itr og ni mitneders alisidig praksis.
- Praksisen mit vre tilpasset
funksjoner som er beskrevet i
lrep1anen, blant annet daglig
renhold, hovedrengjøring, vedlikehold og bruk av maskinelt
utstyr, forteller Jorunn.
- Det har vert kjempeinteressant og irerikt, men eksamen, som gikk over fire dager,
var beintøff, sier Grethe, og de
andre nikker bekreftende. De er
imidlertid sikker pit en ting - de
angrer ikke et øyebiikk og
anbefaler alle it ta fagbrev i renholdsfaget.

- Vi blir synliggjort som
yrkesgruppe og kan etter livert
hitpe at vi blir tatt mer pit alvor,
legger Aud til.

set i dag at disse kjemikaliene
ikke virker positivt pit miljØet,
og vii at det skal bli sit liten
skade som mulig.

Alle kan vet vaske - eller?
I lØpet av det andre semesteret
kerer kandidatene om renhold
og vedlikehold, teknikk og
utstyr.
Men er det nØdvendig it 1re
seg noe som alle kan?
- Ja, vi som jobber med renhold har vel alle fAtt slike kommentarer, mange ganger, sier
Aud - med et sukk.
Og hun har kanskje god til it
sukke. For i dag har alle lest
eller hørt hvor viktig det er med
et sunt inneklima. Avisene har
lenge vrt fulle av reportasjer
om skoler som narmest drukner i skitt pit grunn av manglende eller aitfor ditrlig renhold.
Resuitatet er blant annet at en
stor del av bide barn og voksne
lider av astma og allergier.
Uvettig bruk av kjemikaiier
er ogsit utbredt, og mange reagerer aliergisk pit dette.
- Nitr det gjelder nye bygg er
noe av det aller viktigste god
ventilasjon og renhold under
byggeperioden, forteller
Joruiin. Bade hun og de andre
to nyeksaminerte renhoidsoperatØrene er sikre pit at nye bygg
vii bli langt bedre it bo og
arbeide i hvis fagfoik flick vre
med fra begynneisen. Og med
Jenter med utstyret i orden: Om de foreløpig ikke har fdtt hØyere fagfolk mener vi selvsagt i denlØnn, sa har de iallfallfdtt nytt utstyr. Og hvis noen er misunnelige ne sammenhengen renholdser rddet: Tafagbrev du ogsd!
operatører.
Kjemikalier og miljø
Studentene skal gjennom tre
semestre. Det fØrste semesteret
tar for seg bo- og arbeidsmiijø
og renhoidsmidier.
- Moderne renhoidsmidler
bestir av mange kjemikaiier
som har ulik virkning pit materialer og pit miljøet, forteller
Grethe.
- I lØpet av det fØrste semesteret fir vi grundig innføring i
dette i tillegg til at vi irer riktig dosering, aitsit ikke it bruke
for mye av renholdsmidlene. Vi

ilva med Iønnen?
Som fagarbeidere haper selvsagt de nyutdannede pit fagarbeiderlønn. Men det er fortsatt
et itpent spØrsmitl. Det er aitsit
ikke selvfølgelig at renholdere
som bruker en stor del av sin
fritid for it oppgradere seg i et
arbeid som arbeidsgiveren fir
nytte av, skal fit mer i lønningsposen av den grunn.
Men Grethe, Jorunn og Aud,
alle tre med fagbrev i renhoidsfaget, hitper pit rettferdighet i
denne saken.
-Men uansett har vi oppnitdd
floe. Vi har fittt nye og tidsmes-

Med relt tit a vaske:
Aud Hpnsi, Grethe Ga,nle:n og
Jorunn Ramdahl harfiitt fagbrevet og kan med full rett kalle
seg renholdsoperatører ogfagarbeidere. Men fa°r de lØnn for
strevet? Det gjenstdr a se.

sige maskiner, som gjør at vi
kan utføre den jobberì vi er
ansatt for it gjøre pit best mulig
mite, avslutter Grethe.
Og de to andre istemmer at
det sannelig var pit tide.

Renhold, sykdom og inneklima
Renhold og vedlikehold utgjør
en tredjedel eller mer av driftsomkostningene for et kontorbygg, og er derfor ofte gjenstand for økonomiske nedskjrnringer. Med dramatisk
innflyteise pit bygningens
inneklima.
Darlig inneklima gr sykdonissymptomer som slimhinneirritasjoner I øyne, nese og
pustevanskeligheter,
svelg.
hodepine, unaturlig tretthet og
tørr dci imtert hud.
Sykdommer som kan settes i
forbindelse med inneklimaet er
allergi, overfØlsomhetsreaksjoner, infeksjoner og kreft.
Støv inneholder organiske
og allergene materialer som
kan pitvirke immunforsvaret
vitrt. I skoler kan det derfor

vre uhe1dig it bruke teppegulv fordi disse krever mer
ressurser for it holdes rene. Og
ressurser er det jo mangel pit
over alt
Innekhmaproblemer i konto
rer skyldes ofte ukiitisk bruk
og plassering av kontormaskiner som avgir gasser, damp,
stØv og støy. I slike tilfeller er
selvsagt renholdet av stor
betydning.
En nederlandsk undersØkelse viser for eksempel en tapt
produktivitet ph 125 kroner pr.
kvadratineter som fØlge av fravr pit grunn as' ditrlig inneklima.
I sit fall kan vi kanskje snakke om it spare pit skiliingen og
la daleren git.
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KOMMUNAL INFORMASJON
Kulturkontoret

Rdmannskontoret

KULTURDAGSPROGRAM 1997/98
Kulturadministrasjonen inviterer herved
alle lag og foreninger i Enebakk kommune, vre seg innen sang, musikk, dans, teater, bildende kunst, kristelige organisasjoner, ungdomsklubber, idrett, enkeltpersoner m.m. til A komme med programforsiag
til KULTURDAGENE i ENEBAKK
97/98.
Forsiagene mA vre kulturadministrasjonen i hende senest 1.juli 1997.

Enebakk kommune pA nettet
Enebakk kommune har nA begynt A legge
Ut kommunal infonnasjon pA intemett.
Dette er i første omgang et prøveprosjekt,
men vii kunne bli en permanent ordning
hvis responsen er god.

ENEBAKK BYGDETUN
Bygninger og gjenstander fra gArder og
.plasser i bygda, bl.a. en svaigangsbygning
fra 1700-tallet og ei smie som ofte tas i
bruk pA publikumsdager. Apen for omvisfinger mai - sept. søndager ki. 1200 1500. For Øvrig etter avtale pA tlf. 6492
6239 viAse Killerud, Enebakk historielag.
ENEBAKK KIRKE
Kirken er en av de mest interessante kirker
fra tidlig kristen tid i Norge. InteriØret
stammer fra 1667, mens kaikmaleriene er
fra 1 500-taliet. En kopi av
Enebakksmadonnaen stAr i kirken, originalen er i Universitetets oldsakssamiing.
A pen for omvisninger mai - sept. søndager
ki. 1200 - 1500. For Øvng etter avtale pA.
tif. 64 92 60 42 v/Knut Grinde.

Vi tar sikte pA A legge Ut informasjon om:
Administrasjonenlde forskjeilige
avdelingene
- Telefonliste
- Møteplan for politiske utvalg
- Saksiister og til en viss grad saksfremlegg til kommunestyre og
formannskap
- Referat fra siste mØter i kommunestyre og formannskap
- Prisliste for kommunale tjenester
- Kulturkalender
Vi er foreiøpig pA et tidlig stadium, sA noe
av informasjonen vii kanskje ikke vre pA
plass nAr du leser dette. Tilbudet vii bli
vurdert fortløpende, og vi er takknemlige
for tilbakemeldinger fra brukeme. Vi hAper
at sidene kan vre et nyttig supplement til
de mer tradisjonelie informasjonskanaier.
Sidene finner du pA:
http://www.soino/euebakk-kommune/
Lykke til med surfingen!
Lars Henrik Dahl

ERLING ENGER OG RAGNHLLD
BUTENSCHØNS SAMLINGER
Det gatnie herredshus mellom Bygdetuner
og Enebakk kirke i Kirkebygden.
Apningstider:
tirs. - tors, Id. 1200 - 1430 hele Aret
22.juni - 17. aug.
søndager ki. 1200- 1500
For øvrig etter avtale pA tlf. 6492 6202
v/KjeIl Matheussen, Enebakk Kunstforening.

Lan og tilskudd 1997

Effektiv rente f.t. 4.8%. LAn til utbedring
av boliger ytes til eldre, uføre eller andre
med spesieiie sosiale behov.
Ubedringstilskudd
Det kan innvilges utbedringstilskudd
begrenset oppad til kr. 20.000,- i forb. med
utbedring av eldre boliger. Ordningen
omfatter husstander med eldre og uføre
samt familier med liten betaiingsevne.
Det kan ogsA ytes tilskudd til etablering
samt til tilrettteiegging av bolig for srlig
vanskeligstilte husstander (husstander som
er under sosial rehabilitering eller som har
spesielle boligbehov). Unge i etableringsfasen kommer ogsA inn under ordningen.
Søknadsskjemaer og nanmere oppiysninger fAs ved henvendelse til Enebakk kommune, rAdmannskontoret, tlf. 6499 0107.
Søknadsfrist 25. juni 1997.

New- og omsorgsavd.
Ferietilskudd til funksjonshemmede
I Ar har Enebakk kommune satt av kr.
30.000,- til ferietilskudd for funksjonshemmede. Har du en funksjonshemming
som gjør at du mA ha ledsager med pA
ferie, kan du søke om tilskudd til iedsagerutgifter.
Søknad med antatte feneutgifter sendes
innen 1.juli 1997 til:
Pieie- og ornsorgsavd.
v/driftsieder Unni Bøhler
KopAsv. 7
1914 Ytre Enebakk

Etablerings-/utbedringslAn
Enebakk kommune yter iAn til utbedring
av bolig, til kjØploppsetting av bolig samt
iii refinansiering. LAnene er ävdragsfrie i
fern Ar og nedebetales deretter over 15 Ar.

Reform 97- hva betyr det for oss p
mellomtri nnet?

Nettverksprosjektet/
prosjekt enslige
forsorgere
Ti! deg som er eller blir alene
med omsorgen for barn.
Selvhjeipsgruppa skal jobbe
aktiyt med A bedre situasjonen
for enslige forsørgere.
MAlsetting:
Gruppas mAlsetting er A bruke
egne ressurser for a skape et
aktivt, seivstendig og
meningsfylt liv i arbeid eller
utdanning.
Vi som enslige forsørgere vet
at det er tøft A vre bAde mor
og far pA en gang. Nettverket
rundt oss kan vre ve!dig innsnevret. Alle har behov for
andre mennesker.
SpørsmAiet er:
Er det noen i Enebakk som
har tid og overskudd til A
vre reservebesteforeidre til
en gutt eller pike? Mange
barn har behov for kontakt
med eldre mennesker som kan
lese for dem, gA turer i skog
og mark eller gjøre andre ting.
SA har duldere lyst til A bli
kjent med en far/mor med
barn, ta kontakt med prosjekt
enslige forsørgere!
Svømmingen er nA slutt for
ferien, men vi hAper A fA starte til høsten. Du fAr nanmere
beskjed om det.
Prosjekt enslige forsørgere tar
ferie fra uke 26 til og med uke
31. Jeg ønsker alle en god
sommerferie.
Kontortid fra Id. 0900 - 1500,
man. - tors. Er A treffe pA tlf.
64 92 57 30 eller 92 200 350.
Vennlig hilsen
Trine Rotas, prosjektleder

a
O

Lrere i hele Enebakk (og selvfelgelig resten av
landet) jobber iherdig for a sette seg inn i det nye
IrepIanverket, som skal vrevârt arbeidsdokument fra skolestart 1997. Hva er det som skiller
denne IrepIanen fra de vi har hatt tidligere?
erna- og prosjektarbeid er

Ten arbeidsmetode som skal
benyttes i stor grad, mm. 30
prosent av tida. For noen er dette noe helt nytt A sette seg inn i,
mens de aller fleste har vrt
borti denne arbeidsformen fØr i
stØrre eller mindre grad.
0-fag - orientenngsfag - blir
delt opp i fagene samfunnsfag
(samfunnskunnskap, geografi,
historie) og natur- og miljøfag.
De tradisjonelle fagene sløyd,
handarbeid og tegneprega forming byttes Ut med faget kunst
og hAndverk. Elevene skal ikke
bare utØve faget seiv. De skal
ogsA, i stØrre grad enn de fleste
har vert vant til, studere det

andre har gjort og pA den mAten
fA større forstAelse for vAr kulturarv og utvikle evnen til visueli kommunikasjon gjennom
kunst.
Faget kristendornskunnskap
med religions- og livssynsorientering skal erstatte kristendomsfaget og eitemativ iivssynsorientering.
OgsA i de andre fagene vii det
bli en del endringer. Det vii bli
for omfattende A gA inn pA dette
her. Genereit kan det sies at det
stilles store faglige krav.
Innenfor hvert fag er det mer
spesifisert hva elevene skal
here. Lrestoffet er ogsA knyttet til skoleAret, ikke treArsperi-

B/ide 6.klassingerfra
Kirkebygden skole i
fftere pd Runde, der de
var pd leirskole i mai.
oder som nA.
Samtidig som de enkelte
fagenes egenart trer tydeligere
fram skal en gjennom arbeidsmetodene (tema- og prosjektarbeid) jobbe pA tvers av fagene.
Informasjonsteknologi er

ogsA mye omtalt i den nye pianen. Det stAr bl.a. at elevene
skal utvikle evnen til A bruke
dette redskapet i arbeid med
fagene. Dette er utfordrende,
bAde nAr det gjeider materiell
og kunnskaper.

Er vii rute? Vi tror det, men
vi har fortsatt mye arbeid igjen.
Vi skal nok kunne gi hØstens
5.klasser det tilbudet de skal ha.
Det skal i alle fall ikke stA pA den
enkelte skoles vilje.
Reform 97-gruppa
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Enebakks enesta0ende
kulturmminne
Kulturminnestafetten 1997 er en Iandsdekkende
aksjon for vâre kulturminner og et samarbeid mellom flere organisasjoner. Var kommune blir representert ved den 900 ár gamle Enebakk kirke, som
blir regnet som en av landets mest interessante
middelalderkirker.

Av Randi Bodin

K

ulturminnestafetten 97 har skapt aktiviteter
i alle landets kommuner. Her hos oss valgte hovedutvalget for kultur Ut fern kulturminner - alle verdige til a
representere Enebakk.

De fern utvalgte
De som ble valgt Ut er husmannsplassen Engerhoim fra
1750, Bygdetunet, som er over
200 Ar gammelt, det gamle
Herredshus - bygget pa 1700tallet, Bratendammen pA Mjr,
der det har wert demning i over
600 Ar og Enebakk kirke, som
ble innviet til St. Botolv, sannsynhigvis i Ar 1104.
Innbyggerne valgte kirken
Enebakkingene ble i begynnelsen av mai bedt om A stemme
over hva som skal were
Enebakks kulturminne i kulturminneAret 1997.
Selv om det ikke kom inn sA
mange svar,ble det en kiar vinner i avstemningen - Enebakk
kirke. Blant de som som stemte
ble en trujdcet Ut som vinner av
en bygdebok. Den heldige ble
Rita W. Larsen.

Kulturminner overak
Det er tre hovedtemaer for kulturininneAret 1997:
- Kystens landskap - vannets
veier
- Tekniske og industrielle
kulturminner
- "Bli kjent med dine kulturminner.
11997 skal vi alle sammen
1re oss mer og biy oss mer om
vise kulturminner, bAde store
og landskjente som Eidsvoldsbygningen eller stavkirkene og
andre, mindre kjente i ditt eget
nrmiljØ - minner som kan
here oss om hvordan livet var i
tidligere tider her i landet.
Kulturminnevern
En stor del av Norges befolkning arbeider i sin fritid med en
eller annen form for kulturminnevern. Det kan were husflidslag, historielag, fartøyvemforefinger, fortidsminneforeniger,
bondekvinnelag og 4H-klubber,
bare for A nevne noen.
Kulturminestafetten startet i
Kirkenes 1. juni og ankommer
Oslo pA Kulturminnedagen 21.
september. "Stafettpinnen" er
enskipskiste der det etter hvert
samles dokumenter med ett
kultunninne fra hver av landets
kommuner.
Se deg rundt
MAlet med dette arrangementet
er A fA oss til A se hvilke kulturminner vi har rundt oss - miner som er langt mer cnn kirker
og museer. Det kan were et
gammelt bAtnaust, en melkerampe, lokal folkemusikk eller
eventyr og sagn.
Vi oppfordres til A were oppmerksomme pA kulturminner i
nanmiljØet som blir forsømt,
blir foreslAtt revet og stAr i fare
for A forsvinne.
Kanskje du kan begynne A
tenke i slike baner denne som-

Rita W. Larsen fra Enebakk,
som ble trukket Ut som vinner
av ett av de tre bindene av
Enebakk bygdebok.
Hun valgte bind 3, gards- og
slektshistorie for DaleJjerdingen, Ytterbygda med
Breivikkroken og Rausjø.

meren - pA tur i skog og mark
eller pA stier og veier rundt om
i den vidstrakte kommunen
Enebakk.
Du kan finne spor etter hvordan folk har levd overall, bAde
ute og hjeinme. Kulturminner
kan were et gammel redskap
eller en skje - noe som etter
hvert er butt til overs og som
ofte tilfeldig hat overlevd samfunnsutviklingen.
Ta vare pA fortiden
Tenker du for eksempel pA at vi
stadig lager nyc kulturminner?
Vi kan alle were med pA a
bestemme hva fra fortiden vi
skal ha med oss inn i fremtiden.
sa sett deg ned og tenk pA
neromrAdet ditt, bygda eller
kommunen. Kulturminner har
en viktig historic A fortelle oss
og generasjonene som kommer
etter oss. Vi kan selvsagt ikke
ta vare pA alt, men kanskje vi

Enebakk kirke, 900 dr gammel
og med nesten det samme interiØret som i 1667. Av kirkens
severdigheter kan vi nevne
kalkmalerierfra 1500-tallet.

skulle tenke oss nØye om for vi
river et gammelt hus eller fjerncr et gammelt veistykke eller
en bro.
Kulturminner er ikke som de
blomstene vi plukker pA engen
- de vokser ikke opp igjen. Er
de borte, sA er de borte for alltid.

FAG & SERVICE
GILs

Din lokale rørlegger

EL

ANDRESEN
& SØNNER A/S

0 I"
I Per-Erik østlie as
0 jllllllllllllllllll '(IRE ENEBAKK -TLF: 64924340

ENEBAKK NATURTERAPI

0

TIf. 6492 70 44

o

... din lokale byggmester

EVOS ENEBAKK VAKT
OG SERVICE

I

Flateby Jern & Fargehandel

ERIK KJELGAARD
Varme, sanitr, nybygg og rehabiliterirrg
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling
Vi holder til i Enebakk Molle

Vi kan ogsâ gi gunstige tilbud
pa byggevarer, dørcr og vinduer.

Vakthold - alarmmottak,
alarmsentral

Malerarbeid - renhold
Ludvigsen Kulde

Utforer alt innen rnáling,
tapetsering og gulviegging
Ta kontakt pa telefon 64 92 56 07
Mobil: 92 02 35 00
Lindeli - 1914 Ytre Enebakk

Fcdr. I433O4

B.. K At H.Ig. A TOl
P1.1/0.1.5 55, 1914 V/,,60.9,66. 77/. 64 92 55 70

SKOING AV HEST
&
KI.AUVBESKJ!ERING rA STORFE

((Alt I bygningsarbeith>
Nybygg/tilbygg og rehabilitering.
Forhândspris.

Saig, service og montasje

Postboks 9- 1912 Enebakk
Mobil: 942 36 224 - Persons. 967 22 77
Priv. 64 92 64 94

Robert Wessel

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS

Mobil: 94232665-90884944

Vi holder til ved Bjerkesenteret (LEVI)

Alt innen kjol, frys og aircondition

TH. 64 92 86 10

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

1914 Ytre Enebakk, tlt. 64 92 46 39

Stikk innom eUer ring pa 64 92 8330

Alt i innramming
Rask levering

Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Maier & Tapetserer

Rorleggerfirma

Maling, lapeL, verktøy, skruer, spiker, kjokkenart.

RAMMEVERKSTED
1911 Flateby

Personsøker 096 97 823

1912 Enebakk

Rugvn. 4 B

UTsIKIs

TLF. 64 92 79 00

Fotsoneterapi, aromaterapi, kinesiologi, oreakupunklur,
kraniosakralterapi, kostholdsveiledning, magnetfeitterapi.
Diplom fra lnstitutt for Helhetsmedisin - Mefilem av NFS

.fagkunn,knp go trygghet

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

Autorisert regnskapsforerselskap

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 64 92 63 03

Reparasjon, saig og montering.

Marit Efin Sørli

v/Ole Anton Gystad
Durud Grd
1914 Ytre Enebakk

7

I(jzl, frys, vask, appvask, radio, TV,
antenner, paraboler og elmateriell.
Stsvsugerposer og nakkelfiling.

Naturterapeut

ENEBAKK
VANN OG VARME

nebakk
.nskapskontor %

Telefon: 64 92 92 81

I

014......

Ikke la renskapsfØringen din bit et sjansespiii.'

Flatebysenteret Postb. 32, 1911 Flateby

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

0 TSMMERUESTER

KTRO AS

00 1
00 ERIKSEN
00 EIENDOMSSERVICE

1

Hege Engerholin
Ashei ni
1912 Enebakk
Mobil: 9012 52 50
ele(on: 64 92 73 05

Graven og Overàs
T1f. 64 92 54 22/64 92 48 13
Mob. tlf. 942 07 423

REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK

Siiørn.thtq A euum cl.i
1912 ENEOAKK
.. Aulorisell eleklroentreprener
AuIorj$$rI t9leinstallator 61 TI 2
Alt i elektriske installasjoner
Orann- og !yeriaIarm, kjolegnlegg
DE OM PRIS
VAR ER GUNSTIG
Telefilix 64 92 62 20

ANNONSER I
KtiVft'Ufti'i -

fe
DET SVARER SEC

64926300

fJ(omposten ønsIer lesere og annonsører en ril(-

VELKOMMEN
som làner ved

tiqgodsominer. Ti[høsten Iominer avLcen Ut
etter p[anenførste gang 11. september.

Bibliotekets
àpningtider
1. mai — 31. august
1997

Mandag:

ki. 1500 - 2000

Tirsdag:

ki. 1100 - 1500

Onsdag:

stengt

Torsdag:

ki. 1100 - 1500

Fredag:

W. 1100 - 1500

Lørdag:

stengt

Velkommen til biblioteket!

Vi Ønsker vãre lãnere en god sommer!

Enebakk folkebibliotek
Her kan du lane:
- bøker
- tidsskrifter
- lydbøker (bøker
inniest pd kassettbAnd)
- sprAkkurs (kassetbAnd)
- tegneserier
- video
- bØker pA andre sprAk
- bØker o.a. fra andre
bibliotek
Lanetid:
Bøker, lydbØker: 4 uker
2 uker.
Tidsskrifter:
Tegneserier:
2 uker
1 uke
Video:
LAn til skoler
og barnehager: 8 uker
LAn til syke-/
aldershjem og
institusjoner:
12 uker
Fornying:
LAnetiden kan fornyes,
gjerne over tif., dersom
utlAnsrnaterialet ikke er
reservert til en annen.

PA biblioteket kan du
ogsA:
lese aviser og tidsskrifter
fA hjelp til informasjonsinnhenting
- sette deg inn i kornmunale sakspapirer
og annen kommunal
informasjon.
- spille spill, gjØre
lekser, ta fotokopier
og rnye, inye mer...
Lin som ikke leveres til
rett tid blir varsiet sIlk:
1.varsel:
GRATIS. Kan leveres
i bokkasse utenfor
biblioteket.
2. varsel:
MA leveres over disk.
Gebyr kr. 5,- pr. utlAnsenhet. Maks. kr. 25,-.
3. varsel:
MA leveres over disk.
Gebyr kr. 20,- pr utlAnsenhet. Maks. kr. 100,-.
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Organisasjoner - foreninger - lag
Til hobbykunstnere i
Enebakk

Turorientering

Styret i Enebakk Husmorlag Ønsker dette Aret A starte opp med
salgsmesse for hobbykunstnere i Enebakk. Messen vii bli kalt:

I mer enn 20 fir har I.L. DRIV hver sommer arrangert turorientering.

"Vis hva du kan"

Turorientering er bide for gAende og løpende. Dette gAr Ut pA at
det et lagt ut et antali orienteringsposter i .terrenget. Postene er
tegnet inn pA kart, og med dette som utgangspunkt kan du alene
eller sammen med venner forsØke A finne disse postene i terrenget. Utgangspunktet kan du velge selv. Farten kan du ogsA
selv velge. Det er til og med opp til deg selv A bestemme hvor
mange poster du vii oppsøke pA hver tur.

Driver du med lappeteknikk, tremaling, keramikk, strikking o.i.
inviteres du til A ha din egen utstilling med saig av produktene.
Hobbyutstillingen er pianlagt avholdt i november 1997. For a fa
gjennomført dette er vi avhengig av din interesse.
Høres dette spennende Ut, ta kontakt med:
Enebakk Husmorlag v/Iagleder Anne Skukkestad Aarland,
Nygrdsvn. 4, Flateby innen 25. aug. 1997.

Apen gârd I Enebakk
Søndag 17. august arrangeres det Apen G.rd hos Reidun og
Arne Krogstad pA Krogstad pA Hammeren fra ki. 1200.
Ve

V

Visning av dyr
HestekjØring
Hopping i høyet
Natursti
og mye mer

Storviltprove
1997
Trening 09 dokumentasjon av treningsskudd for storviltjegere

Det materiellet du trenger for A komme i gang er samlet i sâkaite turorienteringskonvolutter som ligger til saig pA Fina-stasjonen i Ytre Enebakk og hos Rustad Sport i Ytre Enebakk. I konvolutten vii du finne kart der postene er angitt, iitt informasjon
og en liten folder som gir informasjon om bruk av kart og kompass.

Onsdag 18.06:
PAmelding Id. 1730-1900
Onsdag 23.07:
PAmelding Id. 1730-1900
Onsdag 30.07:
PAmelding Id. 1730-1900
Onsdag 13.08:
PAmeiding ki. 1730-1900
Onsdag 27.08:
PAmelding kI. 1730-1900
Onsdag 03.09:
PAmelding U. 1730-1900
Onsdag 10.09:
PAmelding Id. 1730-1900
Onsdag 17.09:
PAnielding U. 1730-1900
Onsdag 24.09:
PAmelding U. 1730-1900

Turorientering gir mosjon We for hjerte og hjeme, men er uten
tidspress.

Lørdag 27.09:
PAmelding U. 0900-1000

Postene sthr ute fra begynnelsen av mai til siutten av september.
Alt etter hvor mange poster du oppsØker i løpet av sommeren
kan du samle poeng til bronse-, sølv- eller gulimerket.

Veikommen til skogs!

Enebakk skytterlag
Slyret

Hold av dagen ailerede nA. Nrmere informasjon kommer.
Orienteringsgruppa i LL. DRJV
Arrangør: Bygdeungdomsiaget, ørnøyet 4H,
Bondekvinnelaget, Landbruksiaget.

Enebakk kommune
OrdfØrer: Jorunn Buer Varaordfører: Kjell Dehli
Râdmann: Nils Schaug
Sentraladministrasjonen
Herredshuset
tif. 64 99 0100 — fax 64 92 71 11
RAdmann Nils Schaug
Personalsjef: Anne Elisabeth Thorshov
Kommunepianlegger/meringskonsuient:
Kari Elisabeth Morbech
MiljØvernrAdgiver:
Kari Elisabeth Morbech
EDB-konsulent: Jon Digranes
Fung. formannskapssekretr:
Lise Østnes
Komposten: Randi Bodin, 64 99 01 95

Tenk trivsel
- tenk Enebakk!

Sá du helserefleks?

Gratis provetime I
Koppingmassasje
Vi utforer ogsà fotsoneterapi, Cranio Sacral
M.M.

Enebakk Naturterapi -8 ãr i Enebakk
v/Marit Elin Sovli, Rugvn. 4b, 1912 Enebakk
Of. 64 92 70 44

Økonomiavd.
økonomisjef: Arild Kormeseth

Avd. for skole/barnehage
Herredshuset

Pleie- og omsorgssjef: Fredrik Lied
Ergoterapeut: Tngjerd Olimb Andersson, tif.
64924460
Psykiatrisk sykepleier: Birgit øiestad
LØvik, tlf. 64 9244 60
Telefontid: Mand. - torsdag 08.00 - 09.00
Kontortid: Hver dag kI. 08.00 - 16.00

Tekniske avdelinger - Herredshuset
tlf.64990120— fax 649271 11
Bygningssjef: Stein Marsdal
Driftssjef: Sverre Netting

Landbruksavd. v/Herredshuset
tlf.64990220— fax 64927284
Skogbrukssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein

Enebakk kommuneskoger

t1f. 64 99 01 70—fax 64 92 73 08
Skolesjef: Roar Paulsrud
Barnehagesjef: Roar Paulsrud
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum

tif. 64 92 56 29
l9l4 Ytre Enebakk
Skogsbestyrer: Harald Brekken

Kultur - Det Gamle Herredshuset

tif. 64 92 74 60—fax 64 92 73 31
Gjølstad
1912 Enebakk
Daglig leder: Karen Hagen

t1f. 6499 0190 — fax 64 92 65 88
Kultursjef: Per Saridvik
Biblioteksjef: Jytte Toft Nielsen
Enebakk Foikebibliotek: 64 99 02 00

Sosialavdelingen - Herredshuset
t1L64990140— fax 649271 11
Sosialsjef Gunnar Totland Olsen

Enebakk Produkter A/S

Neringskoordinator:
Lena J. Mjerskaug
t1f. 64 92 64 95/94474 132

Enebakk legesenter

Renovasjon

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

ROAF
Postboks 38
2007 Kjeller
t1f. 6384 12 20—fax 63 84 07 36
Adm. dir.: Erik Steensrud

Ytre Enebakk Helsestasjon: 64 92 40 32
Kommunelege I/helsesjef: Torgeir Landvik
Daglig leder Enebakk legesenter:
Yngvar Braathen
Ledende helsesØster: Sissel Gundersen

--

