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Akvariegruppa ved Mjer ungdomsskole, fra venstre: Elisabeth L. Kristoffersen, Ann Kristin
Solberg og Linn Johansen, har ansvaret for skolens akvarium. Dette innebarer renhold av
akvariet, föring og innkjøp av mat til fiskene. I løpet av høsten skal 3 akvarier til i skOlens
fellesomrder fylles med fisk og planter. Det er tydelig at dette er et populart tiltak, som
Side 8.
blant mye annet er med p gjøre skolen til et godt sted were.
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LAMdemokrati
Ordet demokrati kommer av de
greske ordene demos, folk, og
kratein, styre. Direkte oversatt betyr dette folkestyre.Ved
stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevaig snakker vi
om den modeme formen, indirekte demokrati eller representativt demokrati. Her velger borgerne representanter med
fulimakt til a ta avgjørelser pa borgernes vegne. De motsatte
styreformene er enevelde og diktatur. Enevelde er styreform
hvor retten til a ta avgjØreiser ligger hos en enkelt person eller en gruppe personer som gjeme har arvet sine rettigheter.
Et diktatur skilier seg fra enevelde ved at personen, eller
gruppen som har den politiske makten, ikke har arvet den.
Den moderne form for demokrati har sitt grunnsyn i mennesieverd og den ma respektere menneskeverdet, avskaffe
_-bruk av fysisk tvang og tortur og sikre den personhige frihet.
Silk ble rettsstaten <<født>>. Dette er et begrep vii vâre dager
og settes som en absolutt betingeise for et demokrati. Resultatet er meningsfrihet, trykkefrihet, religionsfrihet, organisasjonsfrihet m.m.
De politiske partiene i Enebakk er i disse dager i startfasen
for a fâ kandidater til sine vaiglister til kommunevaiget i
1999. Det skal velges 33 representanter til Enebakk kommunestyre, som skal ivareta vArt demokrati. Disse representantene skal gjenspeile en bredde av folket, bade med hensyn til
alder, yrke og kjønn. Vi har en by om likestiliing i Norge
som sier at det skal vre minst 40% representasjon av hvert
kjønn i offentlige utvalg, og for a oppnâ dette ma bade menn
og kvinner vre villige til a ta sin del av arbeidet for a oppretthoide demokratiet.
Motforestillingene man møter nâr spørsmâlet om a stihie til
vaig kommer opp, er at hver enkelt har sâ mye a gjøre. Det
er nok ogsâ riktig, men hvis man Ønsker a beholde et folkestyre, ma man ogsâ vre villig til a ta ansvar for dette. Noen
tror kanskje de ikke er sr1ig politisk bevisste, men hvis
man er samfunnsengasjert, eller engasjert i sitt eget hokalmiljø er dette egentlig nok.
Alle politiske partier i Enebakk har et kommunevalgprogram. De fleste unge og voksne har dannet seg en mening
om de forskjellige partiene, og derfra er det kort vei til a
meide seg inn i det partiet man mener ivaretar sine interesser
best. Da har du muligheter for a kunne sta pa kommunevalglista og kanskje bli innvalgt i kommunestyret ved neste
valg. Jeg kan love at det blir interessant dersom du engasjerer deg!
Dette ble litt valgpropaganda, men siden alle de politiske
partiene har de samme utfordringer, oppfordrer jeg leseme
til a ta kontakt for eventuelt a ía navnet pa de forskjellige
gruppelederne. Jeg star gjerne til tjeneste med dette!

Møter i hovedutvalg 1-30 november
Kommunestyret: Mandag 16. november, ki. 18.30
Formannskapet: Mandag 2, mandag 23 og
mandag 30. november, kl.19.00
Skolelbamehage: Tirsdag 3. november, Id. 19.00
Naturforvaitning: Torsdag 5. november, kI. 19.00
Teknikklbygning/planarbeide: Torsdag 26. november,
U. 19.00
Helse/sosial: Tirsdag 24. november, U. 19.00
Kuitur: Torsdag 5. november, ki.19.00

Frister for inNieve riNg av staff ill
Komposten 2, Halvàr 1998:
Onsdag 4. november for utgivelse 25. november
Onsdag 2.. desember for utgiveise 23. desember

Kongens fortjenestemedalje tO Gunnar H. Tolms
Gunnar H. To1ns ble 9. september overakt Kongens fortjenestemedaije i sØlv. Overekkelsen skjedde
under en tilstelning pa Holtop, hvor
ordfører, râdmann og overformynder representerte kommunen. I tillegg ble han hedret av sin tidligere
arbeidsplass HMS-avdelingen i
Kredittkassen, hvor Gunnar H. Tolnes har vrt ansatt i hele sin yrkeskarriere. At det er en hedersmann
som ble tildelt denne oppmerksomheten er det ingen som tviler pa.
Han matte tidlig ta ansvar, og som
en selvfølgelighet ble han famihiens
sanilende punkt. Gunnar H. Tomnns
ble født i Bergen 9. mai 1928. Hans
far fikk sogneprestembete i Vestby,
og den unge familien flyttet dit. At
det skulle gâ bare 5 âr for faren døde
var ingen forberedt pa, og familien
flyttet nâ til Oslo, hvor farmoren og
farfaren bodde. Et stort ansvar
hvilte nâ pa den unge Gunnar. At
We broren og søsteren ble angrepet av sykdommer gjorde bare sitt
til at han tok dette ansvaret enda
mer alvorlig. Hans sosiale engasjement tok han med seg inn i stillingene i Kredittkassen. To av bankens
fihialer var han med pa a bygge opp
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for han ble ansatt i bankens
personal- og opplringsavdeling. De siste arene av en
yrkeskarriere pa 48 ar tilbrakte han i bankens Helse
og miljøavdeling. Det er da
ogsâ hans omsorg for andre
som fremheves av hans tidligere sjef i banken, som skriver: <<Gunnar H. Tolns har
ailtid bidratt til fellesskapets
beste og ahitid stØttet opp om
de menneskelige fellesskapsverdier.>> Jeg har selv
hatt den glede og bli kjent
med Gunnar H. Tolnns
gjennom hans engasjement i
Enebakk kommune. Han er
en mann som Øser av sin Gunnar H. To1nes med kongensfortjene
kunnskap og gjerne deler sin stemedaije i sØlv.
erfaring med andre. Han er
en respektert kommunepolitiker, miljø og sikkerhet for ledere og vernoe som ofte kommer til syne ved at neombud. At medaljen er fortjent er
han velges inn i utvalg hvor det hu- det ingen tvil om, og Komposten
manitre aspektet star i fokus, sâ stiller seg wrbodigst i rekken av grasom kommunens klientutvalg, som tulanter og slutter seg til følgende
er et underutvalg av Helse- og sosi- hilsen fra hans tidligere sjef: <<En
alstyret. Det samme gjelder Over- medalje i sØlv, men du har et hjerte
formynderiet og ikke minst i For- av gull. Gratulerer med dagen!>>
Mariann J. Lihlefuhr,
liksrâdet. I tillegg har han i fiere âr
informasjonskonsulent
ledet kommunens grunnkurs i helse-

Enebakk kommune
Ordfører: Jorunn Buer
Rfdmann: Nils Schaug

Sentraladministrasjonen
Herredshuset
Tlf.: 64 99 01 00-fax: 64 92 71 11
E-post: enebakk.kommune@online.no
Intemett: http:llwww.sol.no/enebakk-kommune/
Râdmann: Nils Schaug
Personalsjef: Anne Elisabeth Thorshov
økonomisjef: Didrik Hjort
Kommuneplanlegger/Miljøvernrâdgiver:
Kari Elisabeth Morbech
Datasjef: Jon Digranes
Formannskapssekretr: Sonja Nordhagen
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Private fysioterapeuter tlf.: 64 92 46 77
Kirkebygden helsestasjon tlf.: 64
Ledende helsesØster: Sissel Gundersen
Flateby helsestasjon tlf.: 64 92 88 56
Ytre Enebakk helsestasjon tlf.: 64 9240 32
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Komposten
Informasjonskonsulent: Mariann J. Lillefuhr,
tlf. dir.: 64 99 01 04-fax: 64 92 71 11

Pleie- og omsorgsavdelingen
Enebakk alders- og sykehjem
Tlf.: 64 92 44 60 - fax: 64 92 57 57
Pleie- og omsorgssjef : Under ansettelse
Driftsleder hjembasert omsorg: Arne Granheim
Driftsleder institusjonsbasert omsorg:
Grethe Venner
Driftsleder avd. for funksjonshemmede:
Unni BØhler
Kontortid: K!. 08.00-16.00

Avd. for skole/barnehage
Herredshuset
Tlf.: 64 99 0140 - fax: 64 92 73 08
Skolesjef: Roar Paulsrud
Bamehagesjef: Roar Paulsrud
Leder PP-tjenesten: Tone Fagerli

Tekniske avdelinger
Herredshuset
Tlf.: 64 99 0120
Bygningssjef: Stein Marsdal
Driftssjef: Sverre Netting
Brannsjef: Oddbjøm Siljebøl

Kulturavdelingen
Det gml. Herredshuset
Tlf.: 64 99 0190 - fax: 64 92 65 88
Kultursjef: Per Sandvik

Landbruksavdelingen
Herredshuset
Tlf.: 64 99 02 20 - fax: 64 92 72 84
Skogbruksssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein

Enebakk bibliotek
Tlf.: 64 99 0200
Biblioteksjef: Jytte Toft Nielsen
E-post: enebakk.bibliotek@ah.telia.no
Sosialavdelingen
Herredshuset
Tlf.: 64 92 72 89 - fax: 64 92 71 11
Sosialsjef: Gunnar Totland Olsen
Helseavdelingen
Herredshuset
Tlf.: 64 92 63 60 - fax: 64 92 70 20
Kommunelege T/helsesjef: Torgeir Landvik
Enebakk legesenter
Daglig leder: Yngvar Braathen
Legevaktsentral tlf.: 64 87 19 30
øyebiikkelig hjelp (utenom legesenterets
âpningstid, U. 08-16(15)).
Fra U. 16.00-08.00 tlf.: 64 87 19 30
Enebakk fysioterapi
Sjefsfysioterapeut: Ellen Berg Ellingsen
tlf.: 64 92 49 40

Enebakk kommuneskoger
1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 64 92 56 29
Skogbestyrer: Harald Brekken
Enebakk Produkter AS
Gjølstad, 1912 Ytre Enebakk
Tlf.: 64 92 74 60 - fax: 64 92 73 31
Daglig leder: Karen Hagen
Renovasjon
ROAF
Postboks 38, 2007 Kjeller
Tlf.: 63 84 12 20 - fax: 63 84 07 36
Adm. dir.: Erik Steensrud
Forliksrãdet
Herredshuset
Tlf.: 64 99 0165
Formanri: Anne-Lise Skaug
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Ekebergdalen - Wilding og landskappleie
av Kjell Matheussen,
siyreformann Stiftelsen
Prestegárden kunstsenter.
langs
Kulturlandskapet
elva Igna fra øyeren gjennom Enebakkdaien, Kirkebygden sentrum og videre
inn i Ekebergdalener a anse
som et av de mest verdifulie
omrâder vi firmer i regionen.
Bare i begrenset grad er det
her gjort endringer i samspillet mellom natur, veianiegg
og bebyggelse. - Ekebergdalens historie er ogsA en viktig del av Enebakks industriog kulturhistorie, og vurderes derfor spesielt fokusert
ved kommunens 2000 ârs
markering. Moderne teknologi har gitt oss en mulighet
til a foreta endringer av stadig mer radikal art i et stadig
høyere tempo. Dette representerer naturligvis et fremskritt nâr en av praktisk-tekniske ârsaker ser behovet for
forandring. Som for eksempel nAr bussjAførene sliter
med trafikksikkerheten pa
snuplassen innerst i Ekebergdalen, (Sandhaugen),
hvilket i disse dager har funnet sin løsning. - Hva angâr
landskapsvern kam imidlertid den nyvunne teknologien
representere en trussel. I erkjennelse av at det moderne
samfunn i noen grad krever
endringer, er begrepet landskapspleie vel sA aktuelt som
landskapsvern: I dette ligger
utfordringen til ikke bare a
forandre, men ogsa a foredie
og berike gjennom endringene! - Fiere nye broer er eksempler pA dette. Forstøt-

ningsmurer ved veiutvidelser er en av de vaniigste inngrep vi opplever i kulturlandskap, og mens disse tidligere alitid ble laget i betong, har vi nA sett at naturstein stadig oftere benyttes. Hvorvidt dette automatisk
leder til foredling av det aktuelle kulturlandskap lar seg
saktens diskutere, men uansett vii vaig av naturstein
fremfor betong kunne
mildne inngrepet betraktelig.
I Ekebergdalen er det gjennom arene reist flere forstøtningsmurer, alle i betong. Vi
forstAr den teknisk-praktiske
Arsak til dem. Men de skriker
mot oss som sAr i et ellers
frodig, om enn noe ustelt
iandskap. - Sr1ig ille er
virkningen av den sist anlagte, (Sandhaugen), fordi
den store plassen samtidig
har fatt asfalt dekke. Funksjonelt; ja visst! Men samtidig med en eim av død. Pianen for dette prosjektet er Utarbeidet av Statens Veikontor, men godkjenningen er
gjort av Enebakk kommune.
Dette forteller om medansvar og pAvirkningsmulighet
hvorav det siste utvilsomt er
viktigst om vi velger A rette
blikket fremover. Situasjonen gir ingen grunn ill jakt
pA mulige syndebukker, men
la oss stoppe opp et øyeblikk og gi rom for refleksjon med tanke pA den videre
utvikling av dette dalføret
som med en viss rett kan kalles Enebakks vugge. (Enebakk er trolig avledet av elvas navn Igna). Hvoriedes
kan vi for eksempel nAr

gang- og sykkeivei samt
raste- og bade-plasser langs
elva forhApentiigvis kommer
en gang i fremtiden, forene
hensynet til funksjonelle lØsfinger og kulturlandskapspleie? Erfaringene viser at
hverken konfrontasjoner eller arbeid i sektorvise bAser
gir et tilfredsstillende resultat. - Og konsekvensene vii
kunne bli katastrofale nAr
bare prosjektet er stort nok! Løsningen mA følgelig for
Ekebergdalen (og andre sArbare kulturlandskapsomrAder) vre dialog og samarbeid mellom ulike kommunale, fylkeskommunale og
statlige etater, samt at man
trekker inn lokale lag og organisasjoner som tidvis besitter betydeiig kompetanse.
Hvert Ar sØker et stadig
stØrre antall mennesker Ira
Oslo og omland Ut til Ekebergdalen pA jakt etter kultur- og naturopplevelser.
Barn fra skolene i omrAdet
har sine egne ekskursjoner,
samtidig med at Enebakkingene forøvrig i Økende
grad oppdager hvilken perle
dalen er. De ansvarlige for
snuplassen pA Sandhaugen
kan utvilsomt fmne støtte for
den sist anlagte forstøtningsmuren ved A vise til tilsvarende anlegg i omrAdet, men
kanskje er det andre; mer
tungtveiende og vidtlavnende hensyn som ved neste
korsvei skal vre remingsgivende for de valg en gjør? Vi
imøteser svar fra RAdmannen.

Svar til Ekebergdalen - utvikling og IaNdskapspleie)
FØrst en takk til Stiftelsen
PrestegArden Kunstsenter for
at de engasjerer seg i lokalmiljøet! Dette er etter min oppfatning veldig viktig.
Jeg er enig i veldig mye av
det som Kjell Matheussen skriver om Ekebergdalen. Blant
annet er jeg enig i at snuplassen i Ekebergdalen ville blitt
mye <<mykere>> og mer positiv
med en forstøtningsmur oppfort med naturstein. Vegvesenet er jo etterhvert butt kløp-

pere til A legge slike, sA her hermed utfordre Hovedutvalg
burde de ha slAtt til. Jeg kan for kuitur og Stiftelsen Presteikke si annet enn at vi i kom- gArden Kunstsenter pA dette?
munen fAr passe bedre pA neste Hva med et le-skur bygget som
gang! Ellers mener jeg at der- en gammeldags <<Enebakk fyrsom denne plassen innerst i stikkeske>> - eller noe ukEkebergdalen skriker etter floe, nende? Eller i det minste en
sA mA det vre en synliggjø- opplysningstavle med bilder
ring avminnene fra industripe- og informasjon om JØlsens
rioden, med fyrstikkfabrikk og store prosjekter, som dessverre
øvrig virksomhet. Jeg synes ikke lenger er synlige i landdet nesten er pAkrevet A opp- skapet.
Med vennlig hilsen
rette/installere et kulturminne
Nils Schaug
fra denne tiden her. Kan jeg

Opfflopep Jopunn Bum
har mottatt en henvendelse fra
en av Kompostens lesere som
Ønsker svar pA spørsmAl om
vedlikehold av eldreboligene.
Den observante turgAer har
reagert pA manglende malingstrØkJbeising av boligene og etterlyser penger til dette arbeidet.
Ordføreren har vrt i kontakt med kommunens vedlikeholdsavdeiing og fAtt svar pA
hvordan vedlikeholdsbudsjettet for boligene er utnyttet, for-

hApentligvis til det beste for ser, resterende utvendig oppuspensjonistene som bor der. sing. Ordføreren forteller at
Følgende oppussing er foretatt hun pA nytt vil ta kontakt med
pA Rustadtun og ødegärdstun i kommunens vedlikeholdsavperioden 1994-98: Begge bygg deling. Hun ønsker en avklahar fAtt nytt takbeiegg til ca. kr. ring pA hvorvidt utvendig opp300.000,-. Videre er innven- ussing stAr pA avdelingens pridige fellesarealer i begge bygg oriteringsliste, og i tilfeile nAr
pusset opp for til sammen Ca. arbeidet er beregnet utført.
kr. 100.000,-. Dette er vel an- Dette vil vi komme tilbake til i
vendte penger og resultatet en senere utgave av Komposgleder alle som oppholder seg i ten.
Mariann J. Lillefuhr,
boligene. Det som fremdeles
informasjonskonsulent
gjenstAr er som turgAer etterly-

Rdodmannen
liar oret
I forrige Komposten skrev jeg
litt om Enebakks vakre natur,
og blant annet omrAdene rundt
VAg, nAr morgenthken letter.
Det er virkelig usedvanlig flott.
OgsA bomiijøet - der vi oppholder oss aller mest - er flott i
Enebakk. Folk iegger tydeligvis sin iver og sin sjel i en pen og
prydelig have og ryddige og fine omgivelser. Det er ganske
spennende A titte inn i andre folks haver og se hvor det vokser
og gror og trives rundt oss.
Og sA er det dessverre enkelte innimeilom som slett ikke synes
A were opptatt av dette. Det virker som de heller has vrt opptatt av A ta vare pA alt som kan tenkes A komme til nytte en
gang. Dette kan ofte bryte ned heuhetsinntrykket og fA omrAdet
til A fremstA som en lagerplass. Ofte er det utrangerte biler (bilvrak?) og brukte bygningsmaterialer som er iøynefallende. Lieme mener sikkert at dette skal komme til nytte, bilene skal repareres eller rehabiliteres - men ofte blir det dessverre liggende
- Ar etter Ar.
Eliers - bli kvitt det!!! Bli kvitt rotet og rusket som du har lurt
pA i Arevis! Bøndene i Enebakk har her tatt et uØft og foregAtt
med et godt eksempel. La ikke oss med hus og have vre noe
dArligere! Vi har alle et ansvar for vAre omgiveiser, og vi har
alle tilgang til senteret pA Gjølstad, der vi pA en rimelig mAte
kan levere inn uønsket skrap! I-las du et bilvrak eller andre
større ting du Ønsker A bli kvitt, sA ta kontakt med oss i kommunen. Driftsavdelingen eller miijØvernleder vii kunne bistA.
Det kan vare verd A tenke pA at et skjemmende utemiijØ pA mm
egen eiendom kanskje ikke heit og holdent er mitt eget problem. Andre vii kunne ergre seg over uryddighet og forsøpling
som vi selv ikke reagerer pA. Se pA din eiendom med nye øyne!
La oss ikke IA et Enebakk som preges av uryddighet og tilfeldigheter. La oss fA et Enebakk som vi kan trives i og vre stolte
av!
Lykke til i høstryddingen!
Nils Schaug

VdkemU" I nye kdy9gin
- Tenk trivsel; tenk Enebakk! Av
Kjell Matheussen
Enebakk kommune er en av de
norske kommuner som has netto
tilflytning, men det er heller sjelden at det lokale forenings- og
naringsliv høster frukter av dette
tilsiget. En velkomsthilsen fra
kommunen kan vre et av flere
virkemidler for A oppnA kontakt
med de nye innbyggeme: Denne
kan for eksempel innehoide ulikt
informasjonsstoff om kommunen; sA som historikk, friluftsliv,
foreningsvirksomhet, nringsiiv
og meringsorganisasjoner, ulike
kommunale tilbud og tjenester
m.m. - foruten en hilsen fra ordfører og rAdmann. I tillegg kan en
inviteres til en Arevis sightseeing
for nyinnflyttede, inldusiv en

stopp pA et av kommunens sregne bevertningssteder, sA som
Holtop, Torshov eller Larsbraaten. - Kanskje vii det ogsA pA sikt
kunne lages en video om kommunen som kan vises i Iøpet av
utflukten. Tilbudet bØr i sin hei- het vre gratis dersom en skal
oppnA den Ønske effekt at de nyinnflyttede opplever seg aldri sA
lite overveldet av den varme velkomsten! Selvsagt vii dette koste
kommunen penger, men forhApentligvis vii dette kunne betaie
seg mangedobbelt tilbake ved at
de nyinnflyttede tennes til engasjement og innsats i sin nye kommune, til glede for de nyinnflyttede, Enebakk kommune og
resten av kommunens befolkning! Tenk Trivsel; tenk Enebakk!

Svap I 44elkoms-Milsen fial.
nye iNnbyggere
Kjell Matheussen tar opp et
spørsmAl som vii administrasjonen i kommunen has diskutert en
del: Kan vi gi Enebakks nye
innbyggere bedre informasjon
om kommunen og deres nye bomiljØ? Slik jeg ser det, er dette
svert Ønskelig, men sannsynligvis vanskeig A fA til innenfor de
budsjettrammer vi has i dag.
Imidlertid sender vi fra sentraladministrasjonen Ut en del standard informasjon om Enebakk i
form av en <<brosjyre>> til interesserte som melder seg skriftlig ciicr muntlig. Vi diskuterer internt

om denne brosjyren skal videreutvildes noe. Enebakk er ogsA en
av de foreiøpig relativt fA kommuner som has egne hjemmesider pA intemett, med adresse
www.sol.no/enebakk-kommune/. Disse hjemmesidene er
ikke ferdig utviklet, men vi er
litt stoite over at vi selv has utarbeidet dem og vediikehoider
dem.
Vi skulie gjeme gjort mer dersom vi hadde Økonomi til
det
Med venniig hilsen
Nils Schaug
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Stop oppslutning om imsamling
av landbpuksgienstandep
Innsamlingsaksjonen av Utrangerte landbruksmaskiner og
annet jemskrap ble gjennomført
etter planen og ble Mg. jordbrukssjef Anders Lein svrt vetlykket. Aksjonen fikk inn skrap
fra 30 bruk og dette resulterte i
73 tonn jemskrap. For A fA et
bilde av hvor store mengder
dette dreier seg om kan Komposten fortelle leseme at alt 8
trailerlass a 70 m3 ble kjØrt bort.
Utrolige mengder! Men selv om
resultatet ble svrt bra benyttet
langt fra alle seg av tilbudet.
Dette hAper jordbrukssjefen A fA
satt fokus pA for neste innsamlingsaksjon. For om et par ar vil
nok en slik aksjon igjen vre

nødvendig. Skrapet ble levert
firma Rolf Bakke A/S i Oslo for
gjenvinning, og ender bl. a. opp
som armeringsjern og spiker.
Dette er noe miljøvernrAdgiver
Kari Elisabeth Morbech vet A
verdsette. Hun Ønsker A fremheve det positive i at kommunen
har fAtt fjernet store mengder
skrap og at gjenbruksaspektet er
ivaretatt. For til A vre en forholdsvis titen kommune er det
store tall som fremkomnier. I tillegg tit den visuelle forsøplingen
av naturen er nok en del av skrapet ogsA forurensende, understreker miljøvernrAdgiveren. Na
gjelder det a fA bøndene til a
tenke miljøvem ogsA pA andre

omrAder Den siste samarbeidspartneren for aksjonen, lederen
av landbrukslaget Anne-Marit
Ness er ogsA glad for den store
oppslutningen.. Hun er glad for
tilbudet og fremhever ogsA det
positive i at flere av brukene
gikk sammen om oppsamlingsplasser. En fm anledning til A
kvitte seg med gammelt skrap
og rydde opp i nrmi1jøet. Avslutningsvis Ønsker hun ogsa A
fremheve jordbrukssjefens engasjement. Uten hans entusiasme
er det ikke sikkert at innsamlingsaksjonen yule blitt like vetlykket.
Mariann J. Lillefuhr,
informasjonskonsUleflt.

Foto: Anders Lein. En del av 73 tonn jernskarp som ble samlet
inn under aksjonen.

ENEBAKK PRODUPER AS
Vi leverer

ved i sekk 60 titer/30 cm lengde:
Gran: kr 32.50 + mva.

Enebakk eldpesentep bar
feipet 5 àrs-jubdeum
Brukernes fest
Onsdag 2. september var det duket til fest for trofaste brukere av
Enebakk Eldresenter.
Bjørg Lunde Brevig, som er var
daglige leder, sprudlet som ailtid
og steniningen var høy.
Maten fra Sykehjemmets kjøkken smakte fortreffelig og vare frivillige medlijelpere gjorde som
vanlig en kjempeinnsats.
Sanger, taler og blomster hører
med under et jubileum. Ordfører
Jorunn Buer overrakte We blomster og kommunevApenet til Eldresenteret. Hun bedyret at dette tilbudet til de eldre var kommet for A
bli.
Opplesning og taler Ira brukeme
varmet oss alle og bekreftet hvor
viktig det er med forebyggende arbeid innen eldreomsorgen.

Leder av driftsstyret Anne Marit Ralger overrekker Bjørg L. Brevig et dansende trolipar som symbol pa livlighet, stødighet, trollHistorikk
dom og lykke.
Enebakk Eldresenters fØrste dág
Sanitetsforeningene og Nasjo- og andre aktiviteter. Litt er bedre
var onsdag 1 september 1993. Initiativet ble tatt et halvt Ar tidligere av nalforeningens helselag forpliktet enn ingenting.Vi er kiar over at
vArt tilbud i dag er lite og ekskluPleie- og omsorgssjef den gangen, seg til et Arlig beløp.
Bondekvinnelaget stilte med en- sivt for en brøkdel av bygdas eldre
Unni Ftoberghagen, og ansatte ved
befolkning, men tilbudet er Apent
dagavdelingefl ved Enebakk syke- tusiastisk arbeidskraft sammen
og aldershjem. Dagtilbudet mAtte med andre frivillige, og Frisk hilt for alle eldre i Enebakk kommune.
av Økononiiske grunner reduseres ga ikke bare penger men ogsA løfte Vi hAper at det nye Bo- og Service
senteret som er planlagt, vil oppog doktorboligen ble stAende torn om underhoidning nAr det passet. fylle alles forventniriger.
Kommunen
kunne
stile
lokalene
pA onsdager. Over ti frivillige orgamsasjoner ble invitert til et mote, til disposisjon en dag pr. uke. Et
IEres den
og det utkrystalliserte seg fern or- driftsstyre ble valgt, og som daglig
som oeres bør
ganisasjoner sorn hadde økonomi leder var vi sA heldige A fA Bjørg
Den 17. september var det ogsA
Lunde
Brevig,
som
hadde
mange
og arbeidskraft til A ta et loft for
jubileumsfest.
Deane kvelden var
den forebyggende eldreomsorgefl i Ass erfarmg innen Pleie- og orn- det kreftene bak Eldresenteret som
sorg.Vi
ble
statistisk
registrert
som
bygda. Lions Club med Knut
invitert.
Strømsborg i spissen satte igang et et lite eldresenter og har jobbet Ut bleDe
frivillige organisasjonene
fra
retningslinjer
som
andre
eldrelotteri som utgjorde en stor del av
med
driftsstyret
i spissen og spesisentere med turarrangementer, kurs
startkapitalefl.
elt inviterte var samlet rundt et festdekket bord. Erfaring, Økonomi og
planer ble drøftet.
Med fine taler ble We pengegaver og praktiske gayer overrakt.
Det var alt fra kjøkkenutstyr, diktsamlinger, bilder og blomster.
Unni Floberghagen gledet seg over
at Eldresenteret hadde hatt fern fine
Ar og Kultursjef Per Sandvig kastet
glans over festen med diktlesning
og oppmuntrende ord. Fra kommunen overrakte han et original
bilde som forhApentligvis etterhvert skal fA pryde en vegg i det
Foto: Niels Nielsen. Driftsstyret gjennom 5 di Bakerstfra yen- nye Bo- og Service senteret.
Anne Marit Ralger, leder for
stre: Magda Sandbik, Vera BergflØdt, Ingjerd Olimb Andersson,
driftsstyret
Foranfra venstre: B. L. Brevig, Jan HobØl.

Leveres fritt i Enebakk ved bestilling av minst 10 sekker, sA
langt lageret rekker!

Vi bar ogsä andre proditer/tieNeStep a hilly:
Kantineutleie
Strøkasser/-lagringskasSer for leker o.l.
Hage/utebord m/faste krakker (bestilling)
Fliskutting
Fargekopiering
Ergo-terapeutiske hjelpemidler for databrukere
Oppdrag etter avtale, flythng o.l.
Ta kontakt med Leif, PAl eller Michael

ENEBAKK PRODUKTER AS
GJØLSTAD
1912 ENEBAKK
Tif.: 64927460
Faks: 64927331

GJØLSTAD GJENBRUKSSTASJON
TIRSDAG Id. 12.00-19.00
TORSDAG KL. 08.30-15.00

DU har prosiektet,
VI har pengenevo
LAN
til bolig, hytte, bil eller annet?

ELLER
vurderer du

REFI NANSIERI NG?
KONTAKT OSS NA!
Det kan Iønne seg.
For avtale: Ring 64 92 70 30, og spør etter
Joar, Ase, Mona, Eva el/er Asgeir
Vi er ogsâ tilgjengelig pa kveldstid

Enebakk Sparebank - iti lokalbank Banken har gunstige vilkâr pd lønnskonto og driftskreditter.
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DAG

DATO TYPE
ARRANGEMENT

GRUPPE/NAVN

STED

TID

OKT.
lØrdag

31.10. Familiedag

Kvinne og familielaget
Ytre Enebakk

Mjr U-skole

nermere
info

Utstilling av høstens
nye bØker i hele
november mäned
03.11.- Utstilling i faget
21.11. tegnepreget forming

Biblioteket

Biblioteket

Apn.tiden til
biblioteket

NOV.
Hele nov.

âpn.tiden
til
biblioteket
1900

onsdag

04.11.

torsdag
tirsdag

05.11.
10.11.

søndag

15.11.

7. kl. v/ Stranda skole, Biblioteket
ansv. 1rer Marit
Hagen
Flateby S-hus
Angora kanin, klipp, Husflidslaget
spinning og stell
Biblioteket
MANEDENS BILDE GALLERI LOPPA
Biblioteket i
<<Pa tur i naturen med Biblioteket
Kirkebygda
Cato Hultmann>>
Lysbildekveld med
noko attât
HOLTOP
Erik Bye
Kulturkafè

tirsdag

17.11

Danseaften

Frisk Luft og
Sanitetsforeningen

lørdag søndag

20.11.- JULEUTSTILLING
12.12.

GALLERI LOPPA

sØndag

22.11. Jubileumskonsert

lørdag

28.11. Tenning av julegran

lørdag søndag

28.11.06.12.

Mjr U-skole
Ytre Enebakk
skolemusikkorps
Vâgsenteret
Ytre Enebakk
skolemusikkorps
Enebakk kunstforening

søndag

29.11. Adventskonsert

Enebakk blandakor

DES.
tirsdag

01.12. HELSELAGET

Julemesse

Herredshuset

9

02.12. Utstilling fra kurs i
bunadssøm.
Underhoidning av
lokale krefter
03.12. MANDEDENS
BILDE
7
GREGORIANSK
KIRKEKONSERT

Husflidslaget

Man
Menighetssenter i Ytre
Enebakk
Biblioteket

1900

onsdag

torsdag

lØr/sØn

5.-6.
.-6. - Kunstutstilling
12.-13.
12,13.

søndag

06.12. Lysmesse

søndag
søndag
søndag

13.12. Lucia-opptog
m/julemesse
13.12. Kulturkare
20.12, Julekonsert

torsdag

24.12. Spilling

1999
torsdag
søndag
torsdag
søndag
søndag
torsdag
lørdag søndag
sØndag

GALLERI LOPPA

PRIS

Ca. kl. 1600
1900

1500

100,-

Flateby S-hus

1900

Gratis
serverin

Bjerke Bruk

IØr/sØn
1200-1600
ons.
1800-2000

lØrJson
1200-1600
ons
1800-2000
Id. 1700
Mari Kirke
Enebakk kirke kl. 1900

(kommer tilbake
nrmere)
MUSIKKHØYGSKO
LEN! Akersh. fylke
Mjr1reme

ENEBAKK
KIRKE

Enebakk
skolemusikkoprs
Enebakk
skolemusikkorps
Britt Gaathaug
Ytre Enebakk
skolemusikkorps
Enebakk
skolemusikkoprs

Enebakk kirke

Mjr U-skole

HOLTOP
Mari kirke

Ca. kl. 1600

lØr/sØn
1100-1600

1500

Enebakk kirke
Biblioteket
HOLTOP

Ca. kl. 1600
50,1500

Biblioteketiblioteket
HOLTOP

Ca. kl. 1600
50,1500

Biblioteket
04.03. MANEDENS BILDE GALLERI LOPPA
Kirkestua
Enebakk
kunstforening
06.03.- VArutstilling
21.03.

Ca. kl. 1600
lØr/sØn
1200-1600
ons
1800-2000
50,1500

07.01. MANEDENS BILDE GALLERI LOPPA
øyvind Thorsen og
17.01. Kulturkafe
Frikk Haugen
04.02. MANEPENS BILDE GALLERI LOPPA
Liv Dommersnes
14.02. Kulturkafè

21.03. Kulturkaf

Jan Olof Andersson

HOLTOP
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Fnebakklopet 1998
Skigruppa i Enebakk IF kunne lørdag
19 september invitere spreke enebakkinger til Enebakkløpet 1998, som ble arrangert i forbindelse med Flatebydagene.
I strAlende hØstvr stilte 21 deltagere til
start pA Grendesenteret. Det var anledfling til A lope pA tid eller i mosjonsklassen. For de minste og mosjonistene var
løypa pA 2.1 km, og for de andre 4.8 km.
Alle deltagere fikk medaije, og i tillegg
var det premie til de beste i hver kiasse.
Beste utØver i Arets lop Magnus Kultorp,
ble kAret til Enebakkmester 1998.
I Ar ble løpet arrangert for andre gang.
Neste Ar hAper vi at enda flere deltagere
stiller til start i Enebakkløpet, som vi hAper skal bli et fast innslag under de Arlige
Flatebydagene.

Nr. 1. Hege Merethe Sveum
Ni. 2. Vibeke Nysther
Gutter 9-11 Ar:
Nr. 1. Vetle Visslund
Nr. 2. Tommy Skarseth
Nr. 3. Jonas Bleka
Nr. 3. Erland Arnesen
Nr. 4. Patrick Jonsrud
Gutter 14-15 An
Nr. 1. Magnus Kultorp
Nr. 2. Stian Norstad
Nr. 3. Eirik Nordli
Nr. 4. Vegar Arnesen
Herrer 16 Ar +:
Nr. 1. Ragnar Bergskaug
For Enebakk IF Skigruppa
Bjorn Kultorp

Resultatliste for EnebakklØpet 1998:
Jenter 9-11 An

Foto: Bjorn Kultorp. Fra hØyre ser vi Magnus Kultorp, Enebakk mester 1998 og
Vetle Visslund som ble vinner i kiassen gutter 9-11 tir.

Gudstjenesteliste for Enebakk og
Marl kirker
Ira 1. IN 29. november 1998
1. november
U. 11.00 i Mari kirke: Gudstjeneste v/Norborg. Nattverd
U, 19.00 i Enebakk kirke: Konsert pA allehelgensdag. Andakt v/Norborg
Konsertansvarlig: HAvard Oudenstad
8. november
U. 11.00 i Enebakk kirke: Familiegudstjeneste v/øvstegArd. Eldres dag
15. november
U. 11.00 i Enebakk kirke: Familiegudstjeneste v/øvstegArd. Tema: Grønn kirke
kI. 11.00 i Mari kirke: Familiegudstjeneste v/Norborg. Tema: Grønn kirke
22. november
U. 11.00 i Mari kirke: Gudstjeneste v/Norborg. Nattverd
29. november
ki. 11.00 pA Stranden bedehus: Gudstjeneste v/øvstegArd. Nattverd
ki. 11.00 i Mari menighetssenter. Storfamiliesamling v/Andersen
ki. 17.00 i Mari kirke: Adventskonsert
kl. 19.00 i Enebakk kirke: Adventskonsert

Adresseliste:
Enebakk prestegjeld
Menighetskontoret,
Ignavn 4, 1912 Enebakk
64 9271 41
Telefaks
64 92 72 13
Kirkeverge Trygve Beick-Olsen,
64 92 63 67
Rugvn. 12. 1912 Enebakk
Saksbehandler Grete Dihle,
64924015
Nosavn. 33, 1914 Ytre Enebakk
Kontortid mandag, tirsdag, onsdag
og fredag fra kl. 08.00 - 16.00.
Enebakk prestekontor, PrestegArden,
649261 50
Postboks 1, 1912 Enebakk
Vikarprest Leif Fjeld,
649263 28
Krokengvn. 6, 1912 Enebakk
Kontortid tirsdag og onsdag
10.00-11.00 - fredag 17.00-18.00.
Klokker Torill Breiteig,
Ignavn. 135, 1912 Enebakk
64927072
Organist Hâvard Oudenstad,
64928634
Skaugvn.31, 1911 Flateby
64 92 70 16
Organistens kontor
Kontortid onsdag 09.00 - 12.00 torsdag 18.00- 19.00
Organist Geirmund Tangvik Simonsen,
64 92 50 28
Grevlingvn. 36, 1914 Y.E.
Enebakk kirke/kirketjener
64 92 70 16

64924924
Mari kirke
Jan Erik Aarhus, Solheimsvn. 5,
64 92 4526
1914 Ytre Enebakk
Ola Hansen Fostaas,
64926231
Rakkestadvn. 23, 1912 Enebakk
Man prestekontor,
Mari menighetssenter,
Postboks 128, 1914 Ytre Enebakk 64924901
Fung. sogneprest Gunnar øvstegArd,
Tiurvn. 36B, 1914 Ytre Enebakk 6492 5203
Kontortid tirsdag og fredag
10.30-11.30 - onsdag 18.30-19.30
Kateket I kontaktperson
6492 6069
for Sareptas krukke
Ole Jørgen Andersen,
Nylendevn. 7, 1914 Ytre Enebakk 64925571
Kontortid tirsdag og torsdag
9.00- 12.00.
Ungdomsarbeidet Solveig Andersen,
64 92 46 93
Fjellvn. 2, 1914 Ytre Enebakk
Enebakk menighetsrAd
leder Jan Inge Heigheim,
64928803
Skaugvn. 3, 1911 Flateby
Mari menighetsrAd og FellesrAdet
Leder Torgeir Onstad,
64 9249 19
Grevlingvn. 32E, 1914 Ytre E.
64 924272
Mari menighets barnehage
Eva Jannum Holstad,
Styrer
649245 52
Fjellvn. 38, 1914 Ytre Enebakk

Telelonnummer Vol kirken:
Menighetskontoret:
Sokneprest Eystein Norborg:
Kaliskapellan Gunnar øvstegArd:

64927141
64926150
64924901

Romeile av(allslored ROAF og apotekene samarbeider
om iumsaning av kvikksglvholduge tehet'termometre
Fra 1. oktober er det forbudt A omsette kvikksølvholdige termometre. I denne forbindelse har Statens Forurensningstilsyn oppfordret landets kommuner og apotekene
til A sette igang en innsamling av kvikksølvholdige febertermometre i perioden
01.10.98 - 31.12.1998.
Romerike Avfallsforedling har i samarbeid med de lokale apotekene tatt i mot denne
utfordringen. Fra 1. oktober vii følgende apotek gratis ta imot kvikksølvholdige febertermometre fra vanlige husstander.
Lørenskog Apotek
Nittedal Apotek
LillestrØm Apotek
Skedsmokorset filial
Skjetten Apotek
Strømmen Apotek
Sørumsand Apotek

SkArersietta 18
Anebyveien 3
Brøtergata 1
Furuv. 112020
Nordensvei 15
Strømsveien 50
Kuskerudveien

1473 SkArer
1484Aneby
2000 LillestrØm
Skedsmokorset
2013 Skjetten
2010 StrØmmen
1929 SØrumsand

TIf: 67 97 28 10
67075053
6381 19 29
63 87 81 90
63 8403 45
63 81 68 75
63 81 7021

Romerike Avfallsforedling vii ta videre hAnd om termometrene og sørge for en forsvarlig
slutthehandling. Apotekene viii aksjonsperioden tilby rabatt ved kjøp av nye termometre.
For Romerike Avfallsforedling
Erik Steensrud.
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Mao nedens hilde I Enebakk bibilotek Det skier
I biblioteket:
i oktober (henger til torsdag 5. november) heter <<Foto>> og er malt av
Ragnvald Hovda fra Moss. Ragnvald Hovda er utdannet lrer og tok
deretter videreutdanning ved bl.a.
Statens tegnelanerskole og universitetet. Men det yrkesaktive liv ga liten
tid til utfoldelse pA det kunstneriske
plan. 11976, henimot 50 Ar gammel,
fikk han innredet sift første atelier.
NA begynte en utvikling fri og uavhengig av autonteter og laneanstalter. To Ar senere stilte han ut bilder i
Moss Kunstforening. Det var irinledningen til en rekke utstillinger.
Hovda har arbeidet med forskjellige
teknikker og materialer; blyant, tusj,
pastell, trykk, olje, akryl og collage.
Fra naturtro gjengivelse i landskapsbilder har han gjennom en abstraheringsprosess funnet fram til et nonfigurativt sprk. Derfra søkte han
igjen utprøving av figurative uttrykk.
I dag arbeider han med utstrakt frihet
i forhold til billedelementene. I presseoppslagene blir han gjeme fremhevet som en fargeglad, frodig kolorist.
Han ble tidlig godkjent som medlem
av Unge Kunstneres Sarnfunn
(UKS)s, samt profesjonell kunstner
gjennom medlemskap i billedkunstneres hovedorganisasjon Norske Billedkunstnere (NBK). Han har deltatt
pA henimot 50 utstillinger, hvorav 20
er separatutstillinger. <<MAnedens
bilde>> er til saigs ved Galled Loppa,
Bjerke Bruk, 1914 Ytre Enebakk.
Foto: Mariann J. Lillefuhr. Mcinedens bilde i oktober er av
Tlf.: 64 92 56 92.
Jitte T. Nielsen, biblioteksjef kunstneren Ragnvald Hovda, f. 1927. Tittel: Foto.

Enebakk
bibilotek
Rädhuset, Kirkebygda
Postadr.: Postboks 74
1912 Enebakk
TIE: 64 99 0200
Fax: 64 92 71 11
.E-post: enebakk.bibliotek@ah.telia.no

I samarbeid
med skolene
vii det fra beg.
av november
fortløpende
vre utstillinger av
elevarbeider I
biblioteket

Utstilling av høstens nye bøker
i hele november mâned!
Kom og sett deg pa venteliste!

lirsdag 10. november Id. 19.00
0

Pi tup I natupen
med Cato Hui ann
Lysbildekveld med <<nogo attãt>>
Cato A. Hultmann er velkjent i vide kretser av friluftsfolk i Norge. Han har skrevet en mengde artikier,
blant annet i Fjell og Vidde., Vi Menn og Vi over 60,
i lokaipresse og bygdebøker, men fØrst og fremst i
bladet Villmarksliv, der han har vrt fast medarbeider siden starten i 1973. Naturfotografiene hans finnes i mange bøker, han holder utstillinger og lysbilde- og radiokAserier, og mange
godt med trekkspillet
Cato Hultmann er Sulitjelma-gutt med grensefjellenes natur dypt i blodet. <<Muntre fjes i viltre trakter>>
utkom i Ar og er hans andre bok. 11995 kom <<FjelIfanter under polarsirkelen>>, ogsA den med muntre
fjes han har mØtt pA sine mange ferder.

Utlaonsstigningen
f optsettep
Enébàkk bibtiôték Utlán
30000
25000
20000

Bibliotekets
apningstidep
1. septembep 30m

15000

28264

10000

23119

0

applies

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

15 - 20
10 - 15
Stengt
15 - 20
10 - 15
10 - 14

5000

1902

2225%

2154%

0
1995

1996

1997

Diagrammet viser utlAns- telle at i 1997 utgjorde prisstigningen for Arene -95, - stigningen pA bØker 12,7 %.
96 og 1997. NAr vi ser at Ut- Dette har imidlertid bibliolAnet for 1998 fortsetter. -A-----teket synliggjort i Arets budstige i samme grad som tid- sjettarbeid, og biblioteksjeligere Ar og nAr dette i sAvel fen har tro pA at prisstigfylkes- som landssammen- ningen, som kan bli svrt
heng omtales som usedvan- avgjørende for kommende
hg stor stigning, viser dette Ars bokinnkjøp, blir tatt
at Enebakk bibliotek fort- hensyn til nAr det endelige
satt ligger helt i topp nAr det budsjettet for biblioteket
gjelder utlAnsstigning i vedtas.
Akershus fylke. Men det er
Mariann J. Lillefuhr,
skjr i sjøen. Biblioteksjef
informasj onskonsulent
Jytte Toft Nielsen kan for-
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0

N

oNa ep dot fopesfilling pa Mimp ioen'.~)
Dette er et av skolens serpreg
som er med pA a gjØre skolen til mer
enn en 1reinstitusjon. Her star kultur i fokus, likeledes prosjekter og
arrangementer som samler elever
og Irere i et verdifulit og positivt
samarbeide, Skolen Ønsker i tiiiegg
til tradisjoneil undervisning og rette
søkelyset mot en kreativt utadrettet
virksomhet. Dette gjør skolen til et
samlingspunkt i bygda, og ikke
minst en samlingspiass hvor fritidsaktiviteter, prosjektarbeid og revyforestillinger er i fokus sammen
med skolepian og valgfag. Virksomhetsplanen for skolen er deit inn
i en handlingsplan og en kompetanseutvikingsplan. Handiingspianen
som skal revideres for skoleAret -99,
vii fokusere pa tre utvikiingsomrAder for skolen. Disse er: Bli enda
bedre pA prosjektarbeid, vurde-

ringsarbeid/skoiebasert vurdering
og IT. Med andre ord store utfordnnger for elever og 1rere ogsA i
fremtiden.
Mjr ungdomsskoie markerer
seg ved forskjeiiige kulturaktiviteter, kunst- og hAndtverksfag inkludert forskjeilige valgfag som knivsiøyd og drama. Flere prosjekter
stAr pA trappene og fotoprosjektet
som ble startet nA i host og ledes av
irer Ingvild Solberg, er et godt eksempel pA at elevenes engasjement
er pa topp. Her gjelder det A sette
fokus pA <<pent og stygt i Enebakk
og det blir spennende A se hva elevene vii vise oss. Prosjektet ender
opp med utstillingen/fotomontasje
og vii bli vist i biblioteket i Kirke bygda, i tiliegg til i skolens lokaler.
Skolen er ogsA kjent for sine irerrevyer. Disse spilies hvert 2. Ar og

overskuddet av de 4-5 forestiiiingene gAr til eievenes og skolens
beste. Her kan nevnes; nytt sceneutstyr som mikrofoner og lyskastere,
3 kanoer, videorom og ikke minst
midler til oppussing av skolens kantine. Skolen fremmer ogsA et aktivt
friiuftsiiv. Og de naturskjønne omgivelsene er med pa a legge til rette
for utendØrsaktiviteter. Marka rundt
skolen blir ofte benyttet og orientering er en av aktivitetene som siAr
godt an, iikeiedes kanopadling.
Skolen har 20 Ars jubiieum neste Ar,
og har historie nok til a fyile en
egen avis. Kanskje det bin et av
skolens neste prosjekter; en jubiieumsavis. Med sA engasjerte elever
og positive irekrefter skuile det i
ailfail ikke skorte pa innsatsviije.
Mariann J. Liiiefuhr,
informasjonskonsulent

•

Foto: Mariann J. Lillefuhr. Mjcerelevene Erlend Solberg,
Kristian Bra?nna, Eivind-Andre Storesund (fra venstre),
viser oss hvordanfilmene tilfotoprosjektet <<pent og sygt i
Enebakk' tØrkes. Her er det samarbeide som sta°r ifokus.
Tro hvilke sider av Enebakk dennefilmen tar for seg? Prosjektet er bare en av aktivitetene Mjcer ungdomsskole har
startet nd I hØst.

NOW

OW hkeh1

Trosbevegelsen
Trosbevegeisen er av mange holdt for A vre en
uskyldig evangelisk bevegelse. Sitatene nedenfor er hentet fra iedende trosforkynnere og
burde kanskje skape en viss uro i forhold tit en
slik vurdering!
Jesus ble fyit av synd... fikk Satans natur . . mistet sin guddommeiighet . . dØde Andelig . . bie
torturet av demoner . . trengte selv freise ... ble
født pA fly i helvete.
Da Jesu biod ble utgytt, brakte det ingen forsoning
Gud er Ca. 1.90 hØy og veier Ca. 100 kg.

Kristne er smA guder
A vre fattig er synd
Be tit deg seiv
Vent med A dø tit du er mett av dage
Du kan ikke heriiggjøre Gud hvis du er syk

.

.

.

.

ønsker du A vite mer om hva trosbekjenneisen
egentiig stAr for er du velkommen tit A bestiiie
heftet: <<Fokus pA trosbevegelsen avsiørende
dokumentasjon>> fra adjunkt Fred V. Hjortiand,
UI.: 64
-

BN
Apner torsdag 17.09.98 ki. 18.00
Vi holder Apent aiie torsdager og fredager utenom skolens ferier
og fridager t.o.m. 07.05.99
Apningstiden er:
Torsdagki. 18.00 -21.00
Fredag ki. 18.00 -21.00
Torsdager holder vi Apent for voksne. Barn i føige med voksne er
velkomne.
Av sikkerhetsmessige Arsaker bØr barn under 10 Ar vre i føige.
med voksne.
Rektor, Enebakk ungdomss
1912 Enebakk

Fysioterapitjenestefl Ran i host thy dag trim

rn#..•

Fageiøte pa Bandernes Hus
Tid: Tirsdag 3. november 1998 ki. 10.30
Fagemne: <<Arets grovforkvaiitet/foring>> v/ fagsjef storfe Geir Langseth fra FKØ. Store formengder men tviisom kvaiitet?
SpørsmAi og diskusjon. Enkei servering.
Arr. Faggruppe Storfe

mtormasjonsmøte br pärgrende til aklersdemente
Aidersdemens er ett heiseproblem som rammer mange familier, og beiastningen pA pArørende kan.
vre stor. Det er lire kunnskap om probiemet biant folk flest, og det vre vanskeiig A søke hjelp.
Det A treffe andre i samme situasjon og A kunne drØfte feiies problemer kan vre god støtte. Nasjonaiforeningen for foikeheisen er en paraplyorganisasjon for pArørendegrupper over hele landet. De
har tidligere drevet en pArørendegruppe for aldersdemente i Enebakk.. NA Ønsker vi i samarbeid
med Nasjonalforeningen og gi et tiibud til pArørende tit aidersdemente i Enebakk. I fØrste omgang
vii vi holde et informasjonsmøte hvor en pArørende tit en aidersdement forteller om sine oppievelser og erfaringer i forhoid tit det A ha en aidersdement i ner familie.
MØtet hoides pA: Enebakk syke- og aldershjem onsdag 11 november 1998 ki. 19.00
Det vii bli servert kaffe og noe A bite i. Hjerteiig velkommen.
Hiisen parørendeforeningen
v/ Ingjerd Oiimb Andersson, ergoterapeut Enebakk kommune

Dette er trim-gruppe for spreke pensjonister som ønsker A
komme i bedre form. Her bin det rom for mye moro og kroppsiig
utfoideise.
Sled: Gymsaien pA Kirkebygda barneskoie. Tid: Torsdager ki.
15.00 -16.00. Pris: kr. 250.- for 10 ganger. Ta kontakt med en av
fysioterapeutene for mer informasjon og pAmelding! Vi ønsker
aiie nye og gamle deitakere veikommen!

Enehakk nringstond

Styret i Enebakk nringsfond: Ase Kiiierud, Karin Myhrer, Erik
KjeligArd
Fondet kan gi iAn eiier tiiskudd til nyetabieringer. Det kan gis
stØtte tit etabiering av aile typer bedrifter. Kommunestyret Ønsker
at dette skal kunne vre med pA A iette etableringer av nye arbeidspiasser. Ved tiideiing av midler, skal det bi.a. tas hensyn tit
om bedriften mottar andre former for offentlig støtte tit sanering
av gjeld eiier løpende drift. Søknaden kan stiles til Enebakk nringsfond, 1912 Enebakk. Søknadsskjema kan du fA ved henvendeise til kommunens sentraibord, tif.: 64 99 0100. Lykke til med
etabieringen!

Stottekontakter og aviastere soRes til Ilele- og omsorgsavdelmgen

9Lyrer/F0rskoleIerer
Norges Kvinne og Familieforbund,

Kan du tenke deg a arbeide som stØttekontakt 2- 5 timer i uka eller ha besøk av et barn en heig i maneden ? Vi trenger stØt- Enebakk søker styrer tit sin 5-Ass klubb
&I
pA Flateby fra 01.01.99. 5-Ass kiubben NoleS
tekontakter og aviastere til ulike personer i alle aldersgrupper Deter behov for gutter I menn ,jenter og voksne kvinner
Kvinne og
er et korttidsbarnehage tiibud. Apnings- Familielostund
Du mA Ift mennesker og utfordringer. Veiieding I opp- tid mandag t.o.m. torsdag 9.30 15.00.
Støttekontaktbehov
-

Brukere er barn unge voksne og eidre som trenger sosiai kontakt positive fritidsoppieveiser og iedsager tit
ulike aktiviteter Noen har bevegeiseshemninger andre
har psykiske iideiser eiier utviklingshemming og enkeite
har lrevansker

lring tilbys.
Godtgjøring avhenger av bakgrunn / ansiennitet. Fra itr.
7 - 16
Interesserte kan enten sende inn søknad elier kontakte
Pieie og omsorgsavd.
v/ driftsieder Unni BØhler tif 64 9244 60

Avlastningsbehov
Vi trenger aviastningshjem til barn / unge med ulike
funksjonshemninger

Søknaden sendes tit Pleie og omsorgsavd, KopAsveien 7,
1914 Ytre Enebakk

,

,

,

.

,

20 barn i aideren 4-5 Ar. Stiilingen er pA 31 t/uke. FØiger skolens ferier. Lønn etter kommunalt regulativ.
Det sØkes primrt etter førskoie1rer, men andre med
relevant utdannelse kan ogsA søke pA denne stillingen.
Den som blir ansatt mA iegge fram tilfredsstiliende
heiseattest og politiattest. Sknad m/CV og attester
sendes innen 10. 11.98 tit Anne S. Aariand, NygArdsveien 4, 1911 Fiateby. SpørsmAi om stiiiingen kan rettes til Anne S. Aariand, tif. 64929138.

KOMPOSTEN

Enebakk skytterlag
Sommersesongen er over, og vi vii takke vâre mediemmer for føiget i âr.
Gratulerer med de resultatene som er oppnAdd! Taick til aile som har hjuipet oss med vAre arrangementer. Mange jegere har i hØst aviagt storviltprøve hos oss - hAper dere har hatt en fin jaktl
Premieutdeling:
Skytteriagets mediemmer inviteres til premieutdeiing torsdag 26.11.98, ki. 1800. Utdelingen vii foregA i kantma til Enebakk Produkter (gml. Finastasjonen i Kirkebygda).
Det vii bli utdeling av merker, vandrepremier og premier fra interne- og âpne stevner.
ArsmØte:
Enebakk skytterlag innkaller med dette til Arsmote torsdag 26.11.98, U. 193 0, eventucit ekstraordinrt ârsmøte hoides samme dáto Id. 2000. MØtet holdes i kantina til Enebakk Produkter. Saker som Ønskes behandlet av ârsmØtet, mA vre styret i hende innen torsdag 12.11.98. Vi hAper sA mange som mulig har mulighet til A delta! Det vii bli
enkei servering. Vei møtt! Styret i Enebakk skytteriag.

Kurs

'Kruthkk
('111
w5f10S ta
MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG

Inviterer lii mote pA Fiateby Samfunnshus, liliesalen

Enebakk
Bondekvinneiag arrangerer kurs i
spekepøisestapping iØrdag 21.11.98 U.
1000-1800 pA Enebakk ungdomsskoie.
PAmeiding til Astrid Amundsen, tif.: 64
92 40 68/22 50 80 17.

('%LOVEiEfl AUZO A

Onsdag 4. november 1998 ki 19.00.
Tema: Angorakanin, kiipp, spinning,
stell v/Gerd Toften

Gratis støtdempertest
(tilbudet varer t.o.m. 6.11.98)

Kaffe/kaker/utiodning.

Osloveien 729, Y. Enebakk
TLF: 64 92 55 00

Alie hjerteiig velkommen!

Aromaterapi pa Flateby
Fysikaisk aromaterapi hjeiper deg med A forebygge din heise og ta vare pA deg seiv.
Prøvetime 50 % rabatt. ønsker gamle og nyc kunder velkommen. Har gavekort. Agnes Johannesen, diplom aromaterapeut. Tif.: 64928434.

Dugnad pa B

Hus

HohbykuNstutstilliNg iris Hva du kan
Norges Kvinne og Familieforbund, Enebakk inviterer til utstiiling iørdag 31. oktober pA Stranden Bedehus, Fiateby U. 10.00 16.00.
Lokale hobbykunstnere stiller Ut sine produkter. Anledning til A
kjøpe eller bestille. Salg av kaffe og kaker. Velkommen!

Norges Kvinne- 09
Famifleforbund

Vedtekter br kilwiàrdene I Enebakk
gitt i medhold av by om kirkegArder, kremasjon og
gravferd (gravferdsloven) § 21. Vedtatt av Kirkelig
Feilesrld i Enebakk 28.10.1997. Godkjent av Borg
Bispedømmerld 11.12.1997.
§ 1 KirkegArdstilhørighet
Avdøde personer med bosted innen kommunen
kan graviegges p1 hvilken som heist av kirkegArdene
i kommunen.
§2 Fredningstid og festetid
Fredningstid for urnegraver er 30 Ar.
Fredningstid for kistegraver er 30 Ar.
Fredningstiden kan av sr1ige grunner bli forlenget av Kirkelig feilesrAd.
Festetid for aye graver er 20 Ar.
§3 Bruk av gravsted
NAr kistegrav tas i bruk, er det anledning til A feste
en gray ved siden av denne, og, etter søknad til Kirkelig fellesrAd, en ekstra gray i tillegg nlr del er behov for det. Disse gravene utgjør da ett gravsted.
Ved bruk av umegrav kan det ikke festes gray ved
siden av.
NAr festetiden for et gravsted gAs Ut, vii fester bli
varsiet i god tid for dette. Varselet vii bi.a. vre en
fly festekontrakt. Dersom ikke festeavgiften som stAr
der er betalt innen 6 mlneder etter forfali, faller
gravstedet tilbake til kirkegArden.
NAr festetiden er ute, kan gravstedet normait festes for aye 20 Ar. NAr det er gaIt 60 Ar etter siste
graviegging, kan ikke festet fornyes uten etter spesielt samtykke fra Kirkelig feiiesrAd.
Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke
til bruk av gray ikke kan innhentes, tar Kirkelig feliesrd avgjørelse om graviegging.
Fester plikier A melde adiesseforandring.
§4 Gray og gravminne
KirkegArdsbetjeningen vii besørge graven planert
og tiisAdd en tid etter graviegging. Montering av
gravminnet kan bare skje etter avtale med kirkevergen. Gravminnet ml vre godkjent av kirkevergen
for montering. Kirkelig FellesrAd tar ikke ansvar for
skader pA fastmonterte dekorgjenstander med mmdre skaden skyides uaktsomhet fra kirkegArdens betjening.
§5 Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til opparbeide et plantefelt i høyde med baicken omkring. Det
ml ikke vcere bredere enri gravminnets bredde. Det
kan ikke stikke lengre fram eats 60 centimeter, mAlt
fra gravminnets bakkant. Det skal ikke piantes vekster som overstiger gravminnets høyde, eller har grener som gAs Ut over plantefeltet.

a

Det skal legges nyu gulv i gangen og rommet bak scenen. Vask av vinduer, goiv og
vegger.
Fredag 30. oktober U. 17.00 og iørdag 31. oktober Id. 10.00
Det vil bli enkei servering. SpørsmAi kan stilies til Nils Sethem tif. 64 92 63 08.
Husstyret for Bøndemes hus

&I

Hem du som bop I
ROAF ompade.1
0

<<lgloer> for glass kan nâ ogsâ tilføres metallemballasje. Brosjyrer er i disse
dager sendt Ut til husstandene I ROAF-omrâdene.
ROAF (Romerike Avfallsforedling) har som kjent ansvar for innsamling og
behandling av forbruksavfall I kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lorenskog, Nittedal, Rlingen, Skedsmo og Sørum. For a ytterligere intensive gjenvinning av avfall har ROAF I samarbeid med Norsk Metailgjenvinning A/S âpnet for at metal lemballasje n kan tilfores igloene i sammen med glass. Blandingen av glass og metall blir transportert til et Separasjonsanlegg I Onsoy ved Fredrikstad hvor disse ressursene skilles
i en mekanisk prosess. Glass- og metallavfallet vii deretter bli brukt
som râstoft I ny produksjon.
Ved a følge opp denne ordningen vil innbyggerne pa Romerike hjelpe
oss enda et skritt nrmere màlet: .ttMer avfali til gjenvinning, og mmdre til deponi>

LØse dekorgjenstander, sl som kranser, lykter og blomsterurner, skal fjernes i rimelig lid etter bruk.
Det er anledning til A ramme inn plantefeltet med
en dell, tilhugget natursteinskant som flukter med terrenget omkring.
Ti! gravminne og fast ti!behør kan bare anvendes
materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal We de pâkjenninger de utsettes for av
kiimaet, og ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegArden.
Det er ikke anledning ti! A rainme inn plantefeltet
med hekk, ruilesteiner eller smAstein.
Dersom det ikke er aictuelt I ha plantefelt, skal det
vre grasbakke pA alie sider av gravminnet.
§6 Plantemateriale
Planter, kranser og iiknende materiaie som brukes
ved gravferd eller ved pynting av gray, og som ender
som avfaii, skal i sin heihet vaire komposterbart.
§7 Stell av gray
Enhver ansvarlig for frigrav eller festet gray har
rett og piikt Ii! A stelle den gray vedkommende har
ansvar for. Plantefeit som ikke bepiantes og stelles
skal tilsIes av den ansvar!ige eller blir tiisAdd av kirkegArdsbetjeningen.
KirkegArdsbetjeningen har anledning til A fjerne
gamle kranser, lose blomsterumer og lose !ykter
samt vissent bøv i plantefelt ved vAr - og høstarbeid.
§8 BIrerom
BArerom ved kirkegArdene i kommunen disponeres av Kirkelig feiiesrAd og skal bare brukes til oppbevaring av døde 1 tida fram til gravferden. Ingen har
adgang til bArerom uten etter tillatelse. Liksyning kan
bare finne sted etter samtykke fra den som sorger for
gravferden, og er de ansane uvedkommende.
§9 Nringsvirksomhet
Nringsdrivende som ønsker I drive virksomhet
p1 kirkeglrden skal innhente tiiiateise fra Kirkelig
fellesrId. Tillateisen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regier som gje!der.
Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell graver.
KirkegArdsbetjeningen kan bare utføre oppgaver
for private og nStringsdrivende etter oppdrag fra kirkevergen. Betjeningen kan ikke ta imot godtgjørelse
selv for A utføre tjenester. Dc kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med
kirkegArden A gjøre.
§ 10 Nedsettelse av urne
Det er ikke anledning til A sette ned time uten at
det er meidt til kirkevergen, og uten at kirkegArdsbetjening er Eu! stede.

pa
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Sklopeningens
lokalulvaig I Enebakk
tenner kaffebâl sØndager pa følgende steder:
8. november ved Kroktjern
15. november ved Vasatjem
22. november pa Breimosan
29. november ved Vikstjem

Familledag

Eqeliakk bondekvinnelag
-ARSJN':T- 98

pA Mjr ungdomsskole
lØrdag 31.10.98 kl.
12.00 - 15.00. Aktiviteter
- cafe - loddsalg. Sett av
denne dagen.

17. okt. Akevisitten og lysutstilling ph Løiten Brenneri. Se sommerbrev
27. okt. Arsmøte ph BØndenes hus kl.
19.30
17. nov. Medlemsmøte hos Ellen kl. 19.30.
Mettes blomster demonstrerer
blomsterdekorasjon.
8. des. AdventsmØte hos Astrid Fossum
ki. 19.30.

An: Norges kvinne og
familieforbund,
avd. Enebakk v/familiedagskomitèen.

Kom og besØk oss!
Vi spanderer kaffe, selv kan du ta med deg noe a grille.

Hap du toy du Me bpukep?
T/

Pinsevennenes Ytremisjon PYM-hjelpen i samarbeid
med Kirkens Nødhjelp tar imot toy og sko som du ikke
bruker. Vi er Ca. 20 pensjonister som en dag i uken er
samlet pa Barbøl for sortering og pakking. Vi sender østover, Afrika, Syd Amerika eller dit vi far forespørsel. Vi
ber om at alt ma vre rent og helt. Vi er samlet første
torsdag i mnd., ellers tirsdager fra kl. 10.00 til 14.30.
Ring gjerne for avtale om levering utenom disse dager.
Yngvar Syversen: 64925213, eller Nils Sørlie: 64924400

Frisk tuft

Vii du We med oss?
Et mØtested for foreidre og barn pa Mari menighetssenter kl: 12.30 - 14.30 annenhver torsdag (følger skoleAret). Dette
er menighetens tilbud spesielt rettet mot dere som f. eks. er i svangerskaps-permisjon, er hjemmevarende, passer smA barn hjemme eller rett og
slett er hjemme pa denne tiden av dagen, og ønsker kontakt med andre som bor i Ytre Enebakk.
Dette er et nytt tilbud, og de som blir med vil seiv fâ vre med pa A forme opplegget. Det blir mye
lek for barna og prat for de voksne. Ellers blir det gjerne en sangstund eller forskjeilige formingsaktiviteter som vii stA ph programmet. Etter behov, sA vil vi ha korte foredrag m/ etterfølgende
samtale om aktuelle temaer.
ilver enkelt tar med matpakke til formiddagsmat. Vi serverer kaffe, te og saft. (kr 5 pr. familie)
VAren 1998:
15 oktober

Trekkspillgruppa Frisk Luft arrangerer danseaften igjen
Tirsdag 17.11.98 kl- 19.00 pA Flateby Samfunnshus. Det
er gratis inngang og servering. Arrangementet er Apent
for alle.
<< Frisk Luft << bussen gAr fra Fjeld kl. 18.00.
Hilsen fra Frisk Luft v/Odd Lillejordet

29 oktober

l2 november
26 november
10 desember
Velkommen!
Lurer dere ph floe, ring: Ole-Jørgen Andersen, kateket ph tlf: a.64926069 eller p.64925571

EULFiTh

Hateby sandunnshus
or et godt lokale for store eg smà
sammeNkomster oiler tester
Storsalen: Egner seg til arrangementer med inntil 200 personer. Det er ogsA et velutstyrt kjøkken til storsalen.
Liliesalen: Er egnet for mindre arrangementer med inntil 30
- 40 personer.

Fredag den 30 og lordag den 31. Oktober
bugner det av gode tilbud
i butikkene pa Vâgsenteret!
Frisk Luft og skolemusikken
sorger for god stemning disse dagene!
NB! Utvidet âpningstid
fredag til kI. 2000.

Her er det ogsA kjøkken med utstyr, evt kan man leie storkjøkkenet dersom det er behov for det.
Utstyr: Det er ogsA mulig A leie bare utstyr.
Priser pr. døgn er:
Fre-Son.
Rom eller utstyr
Hele huset ( Storsal, Storkjøkken, m/dekke2500
tøy, Møterorn og Liliesal m. kjøkken
2000
Storsal og Storkjøkken m/ dekketøy
2000
Storsal u/ kjøkken
150
Møterom
1000
Lillesai m/ kjøkken
1200
Liiiesal mJ storkjøkken
40
Bord/stk
25
Stoier med stofftrekk/ stk
10
Plaststoler/stk
20
Kaffe og middagsservise pr. kuvert
Betingelser Kontant ved leie

Velkommen!

Henv. Anita Danielsen 64 92 8196

Man-Tors.
1500
1000
800
150
500
700
40
25
10
20
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Her bar vi:
Blomster og gayer
Dagligvare
FrisØr + microlysis hrfjeming (kropp, ansikt)
Sparebank
Restaurant
Sko - Vesker - Bager
Trykkeri

Her moter du:
Grethe, ømulf og Marianne
Masse hyggelig betjening
Jannicke
Eva, Mona, Joar og Ase
Antonio
VIgdis, Monica, Ingrid (og Hege)
Svenn

ENEBAKIC SPAREBANK

I tillegg fmner du: Helsestasjon, post og tannieger
upafebg Cppolmteh 09

aue

Gratis parkering — Hyggelig utemiljØ Topp service
TORE'S
MAT
WL'EJ( S Ic (I) .ANJ S
- MER ENN EN SKOBUTIJCK -

FLATEBYSENTEKET - 1911 FLATEBY

IXTEk44SJI'tlL iIIEilT

.
ifiekz

Flit, brnteet - TIf./Fat 63 92 2 56

FAG& SERVICE
Sbcmthq & &u?vJe(L As

MILJOTIK "S
utfører alle typer tak- og
membranarbeider.
Torvtak, hate tak, terrasser, tak.stein, plater,
kulverter, garasjedekker, sistemer,, avfallsoppsamlings- og radomnembraner.
Nybygg og reparasjouier1

02
EL. UNSTALLASJON
1912 ENEBAKK - TLF.: 64

92 63 00

Alt I elektrisk

Rennaveien 4, 1911 FLAtEBY
T1f 6492 89 14 Fax: 6492 85 01

C-: elfag
.bakk

S

%

Ulsigis Rommovetksted
1911 Flateby
TIf. 64 92 86 10

Iksthnkc 24
Kiei.z'cicn 10 - 1912 Encbakk
•Fc Ic ) ii: 64 92 63 03
TeIcfa.\: 64 92 71 66
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— #it. erre'z O adz
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Gamle o1jetankep skal koi&ollepes Fysiotepapilenesten
Ny forskrift for nedgravde oljetanker er nà tflbake i tidhgere lokaler under Joker.
Apningstiden er 8-15.

Bakgrunn
Med bakgruim i forurensningsioven har Miljøvemdepartementet utarbeidet fly forskrift for nedgravde oljetanker.
Forskriften skal sikre at nedgravde oljetanker til enhver tid
er i en slik tilstand at risiko for
forurensning av det omliggende miljø er minst mulig.
Totait finnes det her i landet
Ca. 300 000 nedgravde oijetan-

ker. Dersom tankerie er mer
enn 20 âr gamle er det stor
saiinsynlighet for at den er
gjennomrustet og trenger rehabilitering. Alie huseieresom
har oljetank fra for 1970, vii i
iøpet av 1998 fá pálegg av
kommunen om a gjennomfØre
tilstandskontroii. Tiistandskontrollen skal utføres av et spesialfirma godkjerit av kommunen, og vre gjennomført in-

nen utgangen av 1999. Oljetanker som permanent tas Ut av
bruk, skal tømmes og graves
opp.

Registrering
Kommunen skal fore tilsyn
med at bestemmelsene i den
nye forskriften overholdes.
Kommunen er derfor igang
med a etablere et dataregister
hvor nødvendige opplysninger
om nedgravde oljetanker blir registrert. I den
AKK LENSMANNSDJSTRJKT
forbindelse vii alle husstander i Enebakk kommune fâ et spørreskjema i posten med
spørsmai om det finnes
it•. I 12 tiek dftgnel.
oljetank pa eiendommen, størreise, type, inVed bebav dler .mke am red, binwd8 oppfysninger dkr s*mirb.ld
stallasjonsär og plasseelm — to kialaki mid din Jakak po1iti6aatmams*kontar penaalig
ring pa eiendommen.
ilir Pr ICWOL
Tankeiere som returneTe Ore. ewn4ekerI* Icak V-0 Me .amkonior enom kcnlor*i*n, br
rer spørreskjemaet inVidwatwMidlasy dcgnbeimiet cperJaac,irnraI, hear h*aad e4Jer
nen en gitt tidsfrist er
apØ,mJager9glft I fmbcd s
med i trekningen av
kekau u4cUe$ dagtid pM.feadc
1000 1. olje/parafin.

Teiefonliste:
Fysioterapeuter med avtaiepraksis:
Ole Geir Krogh, tlf.: 64990207
Hiide Johansen, (mand./ torsd.), tif.: 64990208
Line R. Riktor, (tirsd./onsd./fred.), tif. 64990208
Kommunait ansatte:
Ellen Berg Ellingsen, sjefsfysioterapeut, tlf.: 64990205
Anne Marit Raiger, rehabiliteringskonsulent, tlf.: 64990209
Kristin Wik, tlf.: 64990206
Bjørg Lund, tlf.: 64990206
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Ansvar
Det er iovfestet at det
er forurenseren som
skal betale for den skaden forurensiningen
medfØrer. Dette gjelder
ogsa oijesøi fra egen
oljetank.
Det kan bli svrt
dyrt for en tankeier
dersom oijetanken er
lekk og medfører forurensning av grunnen.
Det er derfor av stor
viktighet at det blir foretatt en kontroli for a
sjekke tiistanden pa
tanken. Det er tankeier
som er ansvariig for at
det but foretatt en slik
kontroil. Normalt vii
en kontroli av en oljetank, som ligger nedgravd utenfor huset,
koste ca. 3000 kroner.
Tømming og evt. skifting av tanken kommer
i tiilegg. En undersøkeise i Brum kommune viste at ca. 80
prosent av de undersØkte tankene enten var
i dArlig forfatning elier
allerede hadde hull.
For eidre oljetanker
kan det iønne seg A foreta en utskifting av
tanken uteri a ga veien
om tilstandskontroll.
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Ansvarlig redaktar:
Rádmann Nils Schaug
Redakter: informasjonskonsuient
Mariann J. Litiefuhr

ANNONSEPRISER I KOMPOSTEN
gjeldende fra 01.03.1997
Priser pr. spaltemm: kr. 3.30
Helside:
kr. 3.300,Haivside:
kr. 1.650,Fag & Service:
kr. 1.100.- pr. âí
Fargetiilegg: 1 farge: kr. 1.10 pr. spaltemm.
2 farger: kr. 1.40 pr. spaltemm.
3 farger: kr. 1.65 pr. spaltemm.

Grafisk produksjon:
Media øst Trykk AS, Mysen

Utgis en gang i mnd.
Ingen utgiveise i juli og august.

Redaksjon:
Enebakk komrnune
Sentraladm.
TIf.: 64 99 01 00- Fax: 64 92 71 1

Lag og forefinger herunder politiske partier annonserer gratis arrangementer, kurs ni. innenfor grensen av 250 spaltemm.
Korte meldinger om fedselsdager
og andre begivenheter er gratis.
Ràdmannen har fullmakt til a inngã
spesielle avtaler med større annonsører.

I

VINTERDEKK
Nye eller regummierte
dekk, pigg eVer piggfritt.
Vi hjelper deg & velge
riktig. Du kjører trygt pa
vinterdekk fra oss.

Hankook
batterier
med ISO 9001 godkjenning og 2 ârs garanti.
Et topp kvalitets-batteri for sikker start under
alle forhold.

Priseks.:
155R13 Technic

366.-/371.66;/371;
+ mi!jo 19.9;
Super Dekk Service
bestâr av 90 dekk forhandlere (vi blir stadig
flere) som alle har som
mat og gi deg god service og norges beste
tilbud pa dekk, felger
og batterier.
Kontakt oss:
(LOVEIEfl AUZO à
729.9. 9,.b9,-$19. U 925$ C

Super Dekk Service
bestAr av 90 dekk forhandlere (vi blir stadig
flere) som alle har som
mat og gi deg god service og norges beste
titbud pA dekk, felger
og batterier.
Kontakt oss:

flLOVEiEfl AUtO A
O.64

9, Y. b.bkk-9f

69255

Pao Mste side
Utrolig hvor fort tiden gAr! Det er ailerede mørkt tidlig om
kvelden og vi kan vel si at høsten har gjort sitt inntog. Det
har ogsa de nye bussrutene for Enebakk og omegn. Teksten
som stAr sA fint i rekiameplakatene pa bussen; <<til Enebakk bussen takk>> passer ikke ienger for alle. Omlegging fra A
kjøre Mosseveien over Ljabru til a kjøre overRyenkrysset
har gjort reiseveien met kompiisert for noen av passasjerene
som bor i Oslo og jobber iEnebakk. Eller hva sier du om reisevei pabortimot to timer hver vei til og fra jobb, hvis en
veiger A reise kollektivt da. Og det er Jo nettopp det vi blir
oppfordret til a gjøre! Men for mitt vedkommende blir det
bil fra nA av, for Jeg Ønsker ikke a vre hjemmefra 12 timer
i dØgnet. Livet er for kort til det! Jeg husker et lite vers fra
barndommens minnebøker: <<Lev mens du gjør det - elsk
mens du tor detx'. Det sto aidri noe om A reise buss flere timer hver dag hele livtjgjennom. Vi har derimot gjort det
enklere for dere A levere stoff til KOMPOSTEN, som dere
ser pA side 2, har vi forlenget fristene for innievering av
stoff. Det er viktig at dere overholder disse fristene for avisen skal bAde settes og trykkes fØr den distribueres. Og etter
omiegging pA posten leverer vi nA KOMPOSTEN til Liilestrøm postterminal for videredistribusjon til Enebakk. Det er
mange ledd inne i bildet og for A gjøre noe av prosessen enkiere, oppfordrer Jeg dere som tidligere A sende stoff pA diskett i Word format.
Mariann J. Lillefuhr, informasjonskonsuient

