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plass pa Flateby
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Bjerkely I hj ertet
av Enebakk
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Mdnedens
Sitat
a

'A bli eldre er sona
Mi stadig hardere
straffet for en forbrytelse man ikke har
hegátt
"Ukjent"
Sitatetfinner du
biblioteket!

pa

Eksempler pa hvor enkelt det er A fa seg noen nye venner: Ungdomsskoleelever
fra Mjar ungdomsskole tok en tur opp pa Bjerkely og fikk umiddelbart kontakt.
Pi sparket inviterte de med seg alle ungdommene til valgfagtime i balispill. Formann i fiskegruppa spurte om noen yule vre med p A fisketur og fikk umiddelhart napp. Skolemusikken la like godt øvelsen til tunet pa Bjerkely. En mann fra
Ytre opplyste at han hver dag er en tur i Ski om noen yule sitte pa. Ungdomrner
fra ungdomsklubben tok turen oppom mottaket for a fi med seg de som yule
were med en tur pa kiubben. Vi pa Bjerkely ønsker alle hjertelig velkommen pa
en kaffe i solveggen.
Side 14
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Taxi i Enebakk
Vakt telefon

C209F - A. Antonsen
Cl 90F - E. Rosenvinge
C92R - F. Bekkelund
C1 94F - M. Enersen
NB - Spesialtransport - rullestol - Maxi Taxi 15 s.
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Vi sarnarbeider for din sikkerhet!
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Ortlførerens
hjorhe
Sä er ogsä forste halvãr av
1999 Omme. Enebakk kommunestyre har hatt sift siste
mote for ferien, og det var
mange viktige saker som
var oppe til behandling.
Okonomiplanen for neste fireärsperiode var en av sakene.
Rammene for âr 2000 er lagt, pg det var streng prioritering
pa stillinger. De fleste stillingene i Enebakk kommune er
styrking av lrere og helsearbeidere. Disse stillmgene vii
binde kommunens driftsbudsjett i framtiden, men det er viktige stillinger for oss alie.
Et av satsingsomrâdene for det sittende flertallet er en tverrfaglig handlingsplan for barn og unge. Vi har satt av drifts-'
midler for kommende periode, slik at barn og unge kan bli
bedre ivaretatt. Det er totalt saft av 1.1 mill.kroner, men vi
vet at dette dessverre ikke er nok, og ønsker a følge denne
saken videre. I tillegg var det enighet om at "innholdet" I
skolen ogsA var prioritert omrâde.
Det er vel kanskje mange som blir skuffet over at skoleutbygging er utsatt til slutten av neste periode. En utredning
om utbygging/restaurering av skolebygg viste et behov pa
over 70 mill. kr.i investeringer. I tillegg var det flere poster i
utredningen som ikke var kostnadsberegnet. Nàr vi vet at vi
har investert over 50 mill. kroner innevrende periode, er
det ikke rom for slike investeringer nâr vi skal starte bygging av bo- og behandlingssenter. Enebakk kommunestyre
vii derfor forsøke a lose akutte problemer ved skolene med
paviljongløsninger.
Et enstemmig kommunestyre valgte derfor a satse pa rehabilitering av Stranden skole og Enebakk Ungdomsskole. Det
var viktig, for rapporten viste at dersom det ikke ble rehabilitering av disse skolene, sto vii fare for a matte rive dem og
bygge nye.

Lokal agenda 21
Svar til eiever og herere ved Enebakk Ungdomsskole
Takk for brevet. Det er vanskelig A
svare generelt pi spørsmAlene dere
stiller. Inniegget var formet silk at det
var mer forklaring, men jeg vii forsøke
A svare og oppsummere noe av det vi
har gjort i Enebakk.
Enebakk kommune var en av de fte
kommunene som pi slutten av 1989
utarbeidet miljøvemplan. Denne pianen ble vedtatt i begynnelsen av 90tallet. Den skal nA rulleres, og vii bli
tilpasset LA 21. Kommunepianen for
Enebakk inneholder ogsA mye av intensjonene i LA 21, men det er ikke
systematisk samlet i en handlingsplan.
11998 vedtok vi en plan for Lyseren.
Denne pianen ble utarbeidet i samarbeid med Spydeberg kommune,
Akershus Fylkeskommune og grunneieme rundt Lyseren. OgsA hytteeieme
var med i dette arbeidet. I denne planen tok begge kommunene ansvar for
at Lyseren er drikkevannskilde, og ansvarliggjør og forplikter den enkelte
grunneier i forhold til hvordan man
skal bruke onirAder for friiufl.
11999 har vi inngAtt et samarbeid med
seks andre kommuner. Fern av disse
ligger i østfold. I tillegg kommer Ski
og selvføigelig Enebakk. Bade østfold- og Akershus Fylkeskommune og
med fylkesrnenn deitar i prosjektet.
Prosjektet tar problemene med forurensing i Vannsjø pd alvor, og det skal
arbeides for A minske forurensing We
fra iandbruk, mdustri og bebyggeise.
Dette samarbeidsprosjektet har thtt
navnet Morsaprosjektet, og i løpet av

V
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tie Ar vii vi legge opp til at utvaigte om heise/muijø og sikkerhet. Dette aromrAder med miljøutfordringer skal beidet er i gang. Likeledes skal vannskape lokalt engasjement, slik at hele verkene vAre godkjennes. Dette arbeinedbørsfeltet til Vannsjø skal bli deter ogsA godt i gang.
bedret. Morsaprosjektets overordnede
mAl er A oppnA miljøforbedringer f5ere stiller ogsA spørsmAi om Fredrikm.h.p. yannkvalitet, biologisk mang- staderkberingen. Enebakk kommune
fold, iandskap og friiuftsliv, samt A vi- har ikke sluttet seg til denne, men vi
dereutvilde et brekraftig landbruk og har vedtatt regional agenda 21 som
naturbasert anring med lokal forank- Akershus f,4keskommune liar forering. Dette prosjektet vii dere stifle slAtt. Ut fra denne mA vi sette opp lokal
nannere bekjentskap med gjennom handlingsplan (rullering av muijøvemskolen, da vi har tenkt A involvere en pianen).
klasse fra hver barneskoie og wigdomsskoie i kommunene.
Den nye skolen i Kirkebygda er ikke
bygget med tanke pi altemativ energi,
I tillegg til dette forskes det nA pa nye men det kan vre mulig A utrede dette
avløpsordninger fm boliger/hytter, sA- i forbindelse med bygging av nytt bokaite naturbaserte avløpsordninger. og behandhingssenter. Dersom det er
Haugstein gArd ph Flateby er forsaks- mulig med altemativ oppvanning kan
gArd pA slike ordninger, hvor deter la- det ogsA vrere aktuelt A sanikjare komget kunstig vAtmark og fangdam. Som munehuset pA samme energikilde.
dere forstAr er ikke Enebakk kommune helt i bakevjen, og jeg var mek- NAr det gielder LA 21, er det viktig A
tig stolt da en professor ved Land- huske at dette ikke er en sak for ((kombrukshøyskolen pi As brukte nettopp muneru> alene. Det er like viktig at
denne gArden i sine eksempier. (Jeg dere som ehever tar kontakt med forelregner med at kareme kan forklare ike, besteforeldre, naboer, vernier
dere mer om dette).
m-m., slik at hensikten med LA 21,
nemlig lokait engasjement, inn settes
NAr dette er sagt, vet dere nok ogsA at pd dagsorden!
Flateby har kiidesortering av husholdningsavfall. Deter nA en diskusjon om Jeg kunne gieme tenke meg A bli mer
hvorvidt ordningen skal gjelde hele informert om det prosjektet dere bar
kommunen, men deter ikke tatt stand- pA Enebakk U, og kommer gjeme derpunkt til dette ennA.
som dere synes det kunne veie ok. Jeg
avventer nrermere kontakt.
Alie skoler og bamehager i Enebakk
Ordforer
skal godkjennes i henhold til forskrift
Jorunn Buer

Enebakk kommune
OrdfØrer: Jorunn Buer
Rádmann: Nils Schaug

Sentraladministrasjonen
Herredshuset
TIE: 649901 00-fax: 64 92 71 11

En av de gledelige meidingene er at veibudsjeuet ble styrket
med 1 mill. kroner. Dette betyr at kommunale grusveier kan
opprustes, slik at vi kanskje slipper det problemet vi hadde
ved pâsketider. De som sto midt i problemet vii yel huske
det i lang tid.
Enebakk Vannskiklubb var i dette motet igjen i <<skuddet>>,
denne gang i forhold til forskrift om motorferdsel ph innsjØ
og vassdrag. Det ble fattet vedtak om at det skal utarbeides
en reguleringspian for omrAdet der Vannskiklubben holder
til.Vi hAper med denne at aktiviteter kan opprettholdes. Altemativene for de unge er ikke mange, og en ungdom aktivisert, er en ungdom mindre som <<kjeder seg>>, med hva det
mAtte innebre. Resultatetay forebyggende arbeid kan ikke
mAles direkte i kontanter, men verdiskapningen er stor.
Jeg har ikke personhig ftt takket de lag/foreninger som stilte
opp for Enebakk kommune i forbindelse med etabiering av
flyktningemottaket ph Bjerkely. Det gjøres herved. Innsatsen til disse kan heller ikke mAles i kroner, men jeg hAper at
beløpet som oversendes i løpet av sommeren kan vre til
nytte for foreningene.
Til slutt vii jeg ønsker alle en
RIKTIG GOD SOMMER
Nyttige E-postadresser i kommunen:
Kommunens hjernmesider: http://www.enebakk.kommune.no/
Ordføer:
ordforer@enebakk.kommune.no
jorunn-buer@enebakk.kommune.no
RAdamann:
raadmann@enebakk.kommtme.no
ni1s.schaugenebakk.kommune.no
Komposten:
komposten@enebakk.kommune.no
Info.kons.:
helvi-saltnes@enebakk.kommune.no
Kulturavdeiingen:
kultur@enebakk.kommune.no
Administrasjon v/datasjef:
admin@enebakk.konnnune.no
Skole-og barneh.:
oppvekst@enebakk.kommune.no
Sosialavdeiingen:
sosial@enebakk.kommune.no
Personalavdeiingen:
personal@enebakk.kommune.no
Teknisk avdeling:
teknisk@enebakk.kommune.no
økonomikontoret:
okonomi@enebakk.koinmune.no
Naturforvaitningen:
natur@enebakk.kommune.no

Frister for innievering av stoff til
Komposten 2. halvár 99:
onsdag 8.september, utgivelse 29.september
onsdag 6.oktober, utgivelse 27.oktober
onsdag 3.november, utgivelse 24.oktober
onsdag 1 .desember, utgivelse 22.desember
God sommer til afte ifittige skribenter og gode annonsorer!

E-post: enebakk.kosp
Interneu: http://www.o .nofeneba -köi'fiThllneI
RAdmann: Nils Schaug
Personaisjef: Anne Elisabeth Thorshov
økonomisjef: Didrik Hjort
Datasjef: Jon Digranes
Formannskapssekretrer: Sonja Nordhagen
Komposten
Informasjonskonsulent: Helvi Saitnes
tif.dir.:64990104- fax: 64927111
Avd. for skole/barnehage
Herredshuset
TIE: 649901 70-fax: 64 92 73 08
Skolesjef: Roar Paulsrud
Barneliagesjef: Roar Pauhsrud
Leder PP-tjenesten: Charlotte Têigseth
Kulturavdelingen
Det gml. Herredshuset
TIE: 64 99 0190 - fax: 64 92 65 88
Kultursjef: Per Sandvik
Kuhturskolerektor: Vigdis Maria Uvizjev
TIE: 64990195- fax: 64926588
E-post: kuiturskolen@enebakk.kommune.no
Enebakk bibliotek
TIE: 64990200- fax: 64927098
Bibhioteksjef: Jytte Toft Nielsen
E-post: enebakk.bibliotek@ah.tehia.no
t
Sosialavdehngen
Herredshuset
TIE: 64990i40- fax: 64927289
Sosialsjef: Gunnar Totiand Olsen
Helseavdelingen
Herredshuset
TIE :64926360- fax: 64927020
Kommunelege I/heisesjef: Torgeir Landvik
Enebakk iegesenter
Daglig leder: Yngvar Braathen
Legevaktsentral tlf.: 64 87 19 30
øyeblikkelig hjehp (utenom hegesenterets
Apningstid, ki. 08-16(15)).
Fra kI. 16.00-08.00 tlf.: 64 87 19 30
Enebakk fysioterapi
Sjefsfysioterapeut: Anne Marit Ralger
TIE: 64990205- fax 64928313
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Private fysioterapeuter tif.: 64 99 02 07-8
Kirkebygden heisestasjon tlf.: 64 99 02 10
Ledende helsesoster: Sissel Gundersen
.Flateby iieisetasjon'Jl
çij[ Ytre Enebakk heisestasjon tlf.: 64 92 40 32
Pleie- og onisorgsavdelingen
Enebakk alders- og sykebjem
TIE: 64 92 44 60 - fax: 64 92 57 57
Pieie- og omsorgssjef : Fredrik Konstad
Driftsleder hjembasert omsorg: Unni BøhIer
Driftsieder institusjonsbasert omsorg:
Grethe Venner
Drifts!eder avd. for funksjonshemmede:
Jack Aadiand
Kontortid: KI. 08.00-16.00
Psykiatritjenesten, tif.: 64 92 44 60
Enebakk psykiatriske dagsenter, tirsd./torsd.
KI. 10.45-14.45. hf. 64 92 58 29.
Tekniske avdelinger
Herredshuset
TIE: 64 99 01 20 - fax 64 92 95 15
Bygningssjef: Stein Marsdal
Driftssjef: Sverre Netting
Brannsjef: Oddbjørn SiljebØl
Landbruksavdelingen
Herredshuset
TIE: 64 99 02 20 - fax: 64 9272 84
Skogbruksssjef: Asmund Jahr'.
Jordbrukssjef: Anders Lein
Enebakkkoinmuneskoger
1914 Ytre Enebakk
TIE: 64 92 56 29
Skogbestyrer: Harald Brekken
Enebakk Produkter AS
Gjølstad, 1912 Ytre Enebakk
TIE: 64927460- fax: 64927331
Dagiig.1der; Karen Hagen
Renovasjon
ROAF
Postboks 98, 2020 Skedsmokorset
TIE: 64835720- fax: 6483573O
Adm. dir.: Erik Steensrud
For!iksrAdet
Herredshuset
TIE: 64 99 0165
Formann: Anne-Lise Skaug
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Borgerlig konfirmasjon I Enebakk
Styret i Enebakk lokallag av Human-Etisk Forbund bekiager A mAtte meddele at det ikke vii bli arrangert Borgerlig konfirmasjon i Enebakk i Ar 2000. PA det nAvrende tidspunkt er det usikkert
om dette ogsA vil gjelde i de kommende Ar. Vi ber derfor de dette mAtte angA om A henvende seg
til Akershus Fylkeslag. Dere vii der f informasjon om alternative kurssteder.
Med hilsen
Styret i Enebakk lokaling av Human-Etisk Forbund

A investere for frarntida.
Til høsten starter elevene ved nye
Kirkebygda skole. Plan og byggeprosessen endte med et samlet
kommunestyre som gikk for den
løsningen vi nA ser ferdig om noen
uker. Prosessen startet med et
spørsmAl om ombygging/utbygging ved eksisterende skoleanlegg. Undertegnede var, ganske
alene i starten om A mene at nybygging var det eneste riktige. Jeg
er glad for at flertallet ønsket A
bygge hele skolen pA en gang,
fremfor trinnvis utbygging. Dette
var til det beste for bide elever og
lrere. Jeg tror dette blir en flott
skole. Ytre Enebakk skole er kort
tid etter utbyggingen for liten. Jeg
mener at skolen i Ytre er for stor.
Vi trenger ikke større skoler eon
den vi nA har. A bygge denne ut til
3-paraleller vii vre en mindre
god iøsning med tanke pA at tyngdepunktet av elevene pr. idag
kommer fra den andre enden av

byggefeltet langs Vâg. Hva om bygge pA eksisterende skoler. PA
skolen mntte elevene nrmere denne mAten far man frigjort midhjemninene? Ideen om grendeskole 1cr til andre store oppgaver som
i omrAdet Kvmrnstua bør vurderes f.eks. eldreomsorg. En lokaiisefor man eventuelt tenker videre pA ring ved Kvmstua blir sentral for
utvidelse av eksisterende skole i omrAdene ødegArden, Nylende,
Ytre. Kristelig Folkeparti er opp- Tangen/RAken og videre innover
tatt av A tilrettelegge kommunale ..mot. Bakken. Skoien vii bli hgtjenester nrmest mulig brukeme, gende i gangavstand for veidig
i dette tilfelie de yngste elevene mange clever. Jeg tror det vii vre
vAre. Mange vii pA denne mAten fa fornuftig A leve noen tid med midvesentlig kortere skoievei, et sko- lertidige iøsninger igjen pA Ytre, i
iemiljø uten A mote de største ele- pAvente av en ny grendeskole ved
vene i friminuttene de forste Arene Kvrnstua. Det vii kunne lose
pA skolen (kan oppleves skrem- piassbehovene for Ytre Enebakk
mende for noen) og alle vii kunne skole for lang tid fremover. A
glede seg over et skoleanlegg pianlegge grendeskole ved
plassert tett inntil marka uten Kvrnstua vil vre A planiegge
støyende veier rundt halve skolen. for vAre minste brukere.
Det er fortsatt flott ved Ytre, den
delen som vender ut mot Mjr,
bare sA det er sagt. Byggingen av
nye Kirkebygda skole har gitt oss
Einar Hoistad
den erfaringen at det gAr an a
kandidat for Kristelig folkebygge nytt mye biliigere enn a parti ved høstens kommunevaig

Komrnunen vir skal bestã
Vaigkampen star for døra - det
er lett A se om vi tar en titt pA
de to siste utgavene a' Komposten. Senterpartiet begynner
A markere seg, men pA hvilken
sak!
KommunesammenslAinger. Et tema som for tiden
ligger dødt, med unntak av
spredte forsøk fra enkelte. Og
hva har det egentlig med kommunevalget i Enebakk A gjore?
Jeg er ganske sikker pA at
ingen av partiene i Enebakk
onsker A dde opp kommunen,
eller vii at kommunen skal bli
en utkant i en større kommune.
Enebakk Arbeiderparti vii i
alle fall, om det skuile komme
pA tale, sloss med nebb og klør
for at sA ikke skal skje.
KommunesammenslAinger blir
ikke avgjort av lokale politikere, men av stortingspolitikeme, sA denne problemstillingen bør tas opp der den hører hjemme - om to Ar under
stortingsvaigkampen.

Den siste sAkalte hovedstadsutredningen (en utredning som
dreier seg om Oslo og Akershus fyike, deriblant ogsà kommunene) som SV henviser til,
er Iagt død. Politikerne i Oslo
og Akershus var totalt splittet i
disse spør5mAlene. Her var
man spiittet pA tvers av fylkesgrensene, ikke partitilhørighet.
For evrig har det gjennom
mange Ar vrt utredet og utredet - alle utredningene er lagt i
en skuff.
Enebakk Arbeiderparti kan forsikre alle om at vi er sterke
motstandere av A splitte
opp/sammenslA Enebakk kommune. Det har vi ogsA vist
gjennom vAr satsing pA vekst i
Kirkebygda, som er kommunenes sentrum. Vi har jobbet
hardt for A f bygget fly bameskole her, vi har satset pA at boog omsorgssenteret skal ligge
midt i bygda, saint kultur- og
kompetansesenter. Vi har ogsA

Skoleutbygging pa Flateby
FAU ved Hauglia skole bar ftt
kjennskap til formannskapsvedtaket som sier at skoleutbygging
pA Flateby bare skal skje pA en
av skolene. FAU ved Hauglia reagerer meget sterkt pA dette vedtaket, og mener det er et vedtak
uten de nadvendige konsekvensanalyser. PA et mote 26/4-99
drøftet vi saken, og vi vii gjeme
komrne med en del argumenter
som tilsier at en utbygging mA
skje ved bide Hauglia og Stranden skole. Ved en utbygging pA
kun en av skolene, mA et kiassetrrnn flyttes. Dette gjør at den
delingen som Irep1anen legger
opp til, med smAskoletrinn og
meiiomtrinn, brytes opp. Dette
vii vanskeliggjore gjennomføringen av L-97. Ved A flytte 5.
trinn fra Stranden til Hauglia, vii
Stranden skole bli en <<mini
skole>> med bare 2 kiassetrinn.

Det vii bli et snevert pedagogisk
miljø, og en lite attraktiv skole A
arbeide ved. Det kan fore til en
lmrerflukt fra Stranden skole. En
slik flytting vii ogsA medføre at
det mA bygges flere spesiairom
(sløydsal, hAndarbeidsrom og
heimkunnskapsrom) ved Hauglia skole. Dette vii medfore
store ekstrakostnader. Ved A
flytte 4. trinn fra Hauglia til
Stranden, odelegges pA samme
mite den strukturen som laireplanen legger opp til, et smAskoletrinn fra 1 -4 kiasse.
FAU har invitert de
politiske partiene I
Enebakk til folkemote
pA Stranden skole 30.08.99,
for A informere om sift syn pA
skoleutbyggingen.
Nrmere annonsering i
nairmiljoet!

fAn kloakkert Ekebergdalen, sA
nA iigger alt til rette for okt boligbvgging i Kirkebvgda.
Skulle vi bare salset i Ytre og
pA Fltebr, viI1 kothnunen
vaert mye mer sArbar for en
eventuell deling enn den nA er.
Da rule Kirkebygda bitt utarmet, og forholdene ligget til
rette for deimg av kommunen.
Det er, som ogsA Senterpartiet
var inne pA, viktig A tenke heihetlig og framtidsrettet nAr vi
skal planiegge utbygginger i
kommunen. Men nAr det er
sagt, onsker Enebakk Arbeiderparti ogsA A satse pA utbygging bide pA Flateby og i Ytre
Enebakk. Samtidig onsker vi A
satse pA bygging av to- og ireroms ieiligheter, fordi vi ser et
okende behov for mindre boenheter.
Anne-Grete Lossius
ieder av Enebakk Ap

( Opprydding
VAren er kommet, sommeren er
nr, hagene mA stelies hos alle
og enhver. Men hvor gjør vi av
kvist og kvast montro? Noen
firmer veien til gratis tomming
for hageavfali, andre har komposthaug i sin egen hage, men
det er noen som triiler avfahlet
over veien og tipper det ned til
VAgvann. Dette er vel en gammel tradisjon vil jeg tro, men
ganile vaner kan de endres? HAper at de det gjelder leser dette
og endrer vaner til neste Ar. Hvis
alle lthigs VAgvann skulie tippe
kvist og rester fra Aret for i vaimkanten vilie det bli iiie. De i
Tangenelvas venner bar vairt sA
flinke med A rense opp og gjore
det fint hangs elva. Fortsetter
tomming ned mot VAgvann er
jeg redd den ogsA trenger en
opprensing/iydding. Mange med
meg onsker en forandring.
LS.Ny

Qdilmannen
liar ortlet
I mitt siste innlegg etterlyste.
jeg sommeren. Det gjør jeg
fortsatt - i skrivçnde stand, 16.
juni. Jeg har ikke merket mye
til den, men det skal visstnok
vre noen som fikk se en snutt
av den i gir. Jeg tror vi fir etterlyse den:
Sommeren etterlyses. Dusør utloves! Signalement: Vann og god, fylt med latter, glede og
barn efryd. Sist sett pd Aker Bryg-ge noen timer 15. juni.
Men ellers er det jo en strAlende deilig tid, dette, for vi mAjo
regne med at vi fr skikkelig soi og varme etterhvert her ogsA.
Det er i hvert fail gront og fint, og havene bugner av blomster,
ja det er utrolig hvor flinke mange er til A gjore omgivelsene
flotte og frodige.
Og sA er det noen f-A steder som trekker ned helhetsinntrykket
til de grader. Enkelte personer synes A ha sA liten interesse for
sine omgivelser at de prakker pA oss synet av rot og soppel,
bygningsmaterialer og bilvrak. Tenk om de kunne ta seg sammen og skjonne at vi alle har et felies ansvar for vAre omgivelser! PA denne tiden er det sA til de grader iøynefailende at
man skuhle tro det var muiig A fA gjort noe med det. Etterhvert
blir det vel noe mer skjult av busker og høytvoksende ugress,
kanskje.....
I min forrige jobb, som teknisk sjef i Ardal kommune, tok jeg
initiativ iii en konkurranse om hvihket sted som var "styggest". Skolebarna ble engasjert i konkurransen som prosjektarbeid i kiassene. De skulle peke ut det "styggeste stedet" i
sift nairomrAde, og fortehie hva som gjorde det sA stygt, og hva
som kunne gjøres for A forbedre det. Det bie skikkelig suksess, og sairlig for oss i kommunen, for det var dessverre vi
som "vant", det vii si at vi selv var eier av det styggeste stedet! Men det skapte store forbedringer mange steder, og det
skape en genuin interesse for estetikk og nrmilje. Vel, folkens - tar vi sjansen pi dette? Kompostens spaiter er Apne for
innlegg, hide for enkeitpersoner og gmpper! Spesieit hadde
det vairt '
- lig hvis barn og unge vile engasjere seg!
Ha en god sommer - ndr den kommer!
Hilsen fra
Nils Schaug

Et oppvekstmiljø som gir trygghet.
og tro p framtiden
Dette er noe av det viktigste en
kommune kan satse pA i vAr ticL
Oppvekstmiljoet mA ikke f Utvikle seg slik at det gir grobunn
for voldsbruk! Via et sunt og
godt oppvekstmiijø kan ungdommelig frustrasjon og energi
kanaliseres i positive utfoldelser.
Det bar skjedd mye uansvarlig.
Vedlikeholdet av skolene bar
over flere Ar vrt under enhver
kritikk. En ny konsuientrapport
varsher at Enebakk Ungdomskole og Stranden skole vii mAtte
rives og bygges opp igjen fra
grunnen av dersom ikke noe gjores umiddelbart.
Totalt er investeringsbehovet i
Enebakkskolene idag pA ca 70
milhioner kroner. Kommunen har
ikke disse pengene idag og n
line det mest Vi snakker her
om nesten en fordobling av kommunens gjeid. Samtidig er det
kiart at betjeningen av denne
gjeida vii gA ut over elevenes tilbud bide mht materiehl og 1rertilbudet.
Undervisningssektoren legger
grunniaget for neste generasjonr
og nedskjairinger her er føhgelig
en dArlig investering. I stedet for
mindre penger til drift av skolen
trenger vi nA heller mer penger
for bl.a A hjelpe de clever som
stAr i fare med A fahle igjennom,
og som all erfaring viser seg senere A f sosiale problemer.
Vi onsker en desentrahisert skole
med lokale kureplaner, bedre
vedhikehold av skolene, samt

oppgradering av det pedagogiske
matermellet. Vi onsker A prioritere
kvalitet i skoletilbudet. VArt Utgangspunkt er at det er viktigere
at elevene far et bedre undervisningstiibud eon at kommunen
bygger over evne med den folge
at kapitalkostnader stjeler ressurser fra undervmsningen.
Det kan i perioder vre bedre A
anvende brakker til undervisningen enn A bygge <<skolepalasser>> vi verken kan utstyre eller
bemanne.
Enebakk Senterparti tror at
kommunestyrets nyhige vedtak
om en befoikningsokning pA 1,5
% pr Ar vii fore til en uheidig
langsiktig utviklingfor \kommunen. Vi onsker en begrnset tiivekst slik at Enebakk kan behoide sift landlige preog boligbyggingen bor styres slik at det
tas hensyn til bl.a skole- og barnehagekapasiteter.

.

Erfaringsmessig gir en sterk okning av innbyggertaliet dArlig
kommuneokonomi pA kort sikt,
nettopp fordi befolkningsøkningen gjeme fbrer til et stort investeringspress pA offentlige tjenester. Samtidig er det et faktum
at mange av Enebakks innbyggere har kommet hit fordi de
sokte ut av nettopp bymessige
strok.
Hans Gusiund
Enebakk Senterparti
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Fra ord til handling i arbeidet for
I am og unge?
<<Prosjekt for barn og unge I Enebakk>> har avsluttet sitt arbeid med
tverrfaglig handlingsplan. Utfordringen videre blir a legge til rette for
gjennomforing av foreslâtte tiltak.
Vedprosjektleder Bjørg Benterud
Jrosjektmandatet
Etter vedtak i formannskapet
ble det høsten 1997 nedsatt en
prosjektgruppe for a utarbeide
en tverretatlig handlingsplan
med samordnede tiltak overfor
barn og unge med sosiale/emosjonelle vansker. Med sosiale
og emosjonelle vansker forstás
vansker med hensyn til det a
forholde seg til andre og/eller
følelsesmessige vansker hos
barnet. Andre betegnelser som
ofte brakes nâr et individ har
vansker med A delta i et sosialt
fellesskap ph en hensiktsmessig mite, er <atferdsvansken>,
<<samhandlingsvansken> eller
<<relasjonelle vansken>. Dette
representerer et bredt spekter
av vansker. Forebyggende arbeid og avhjelpende tiltak som
er foreslAtt i planen, er vurdert
ikke bare med ensidig fokus ph
individ, men ogsA at fra den
betydning et sosialt miljø Utgjør.

mannskap og kommunestyre.
Dc politiske vedtakene innebrer at foreslAtte tiltak i den
tverrfaglige handlingsplanen
gjennomføres for A styrke og
bedre kvaliteten i den totale
innsatsenfor barn og unge i
Enebakk. Strukturer for tverrfaglig samarbeid og koordinering av dette arbeidet slik det
er skissert i planen, gjøres gjeldende og etableres som faste
samarbeidsstrukturer i kommunen. Det opprettes stilling
som koordinator for tverrfaglig
samarbeid. Tiltak i handlingsplanen skal gjenspeiles i virksomhetsplaner og ressursdisponeringer i avdelingene, og det
skal utarbeides en egen Arsmelding som viser hvordan tiltakene følges opp. Tiltak som
krever økte budsjettrammer,
tas inn i ekonomiplanen.

Utarbeidelse av planen
Prosjektgruppen som har utarbeidet planen har bestAtt av reResultat av politisk behand- presentanter fra skole- og barnhageavdelingen, barnevernet,
ling
Arbeidet med planen ble av- kulturavdelingen, pleie- og
sluttet ved Arsskiftet, og i løpet omsorgsavdelingen, pedagoav vAren hat planen vrt be- gisk-psykologisk tjeneste og
handlet i politiske utvalg, for- helseavdelingen. Prosjektet har

Velykket innsamling av plast
fra landbruket..
GArdbrukerne kunne 25. og 26. mai
levere landbruksplast ph gArdsplassen
til Enebakk Meieri. Det ble levert
inn enormt mye plast, sA dette er et
bra tiltak for et bedre miljø og unngA
forurensing av naturen. GArdbrukeren hadde ph forhAnd sortert plasten i
4 alike grupperinger, vevd yttersekk
og innersekk hver for seg, rundballeplast alene og resten i en gruppe. 27.
og 28. mai ble plasten hentet av Rødsrud Plastmottak. Det ble 2 lass med
stor lastebil og henger. Til sammen
10 tonn plast.
PA Rødsrud plastmottak blir plasten
presset og sA sent videre for gjenvinning. Noe blir kjørt til Karlstad, noe
til Skien og noe til Folidal. <<Nyc>>
produkter av landbruksplasten er avfallssekker, bygningsplater, folie,
plastflasker, kanner og rør. Ja til og
med klr.

vrt forankret ph ledernivA
med en styringsgruppe bestAende av involverte avdelings..sjefer og rAdmann..
Planens mnhold
Planen beskriver forebyggende
og avhjelpende tiltak rettet mot
det enkelte barn og deres omgivelser i hjem, barnehage,
skole og fritid. De alike tiltakene er kostnadsvurderte.
Handlingsplanen beskriver en
modell for samarbeid ph tvers
av avdelinger i kommunen.
Det skal etableres regelmessige tverrfaglige møter ph Flateby, i Kirkebygda og i Ytre
Enebakk. En tverrfaglig
gruppe med fast representasjon
fra pedagogisk-psykologisk
tjeneste, helsetjeneste og barnevem skal vre tilgjengelig
for a gi rAd i saker hvor det er
bekymringer knyttet til barns
sosiale/emosjonelle flingering.
Forebyggende tiltak kan iverksettes for A unngA at problem
skal oppstA, eller for A redusere
sjansene for at problem skal
vedvare eller øke.

Disse forebyggende tiltak er beskrevet 1 planen:
- Kretsvise tverrfaglige meter
- Barnehageplass som forebyggende tiltak
- Foreidreveiledning. Tiltak i helsestasjon, barnehage og skole
- Interne utviklingstiltak i barnehage og skole
- Program for lring av sosiale ferdigheter
- Skolemegling
- Kiasseledelse
- Reflekterende kollegagrupper
- Lekselesingsgrupper
- Helsestasjonstjeneste for ungdom
- Informasjonstjeneste oyerfor brukere av kommunale tjenester
- KompetanseutvildingSPlafl
For a avhjelpe etablerte problem i forhoid til enkeltindivid eller
grupper, er følgende tiltak beskrevet:
- <<Mestrings- og utviklingsgrupper>> som skal ivareta hjelpebehov i et heihetlig perspektiv. Here instanser arbeider planmessig sanimen med foresatte for at bernet skal fâ nødvendig
oppfølging i barnehage, skole, hjem og fritid.
- Stettekontaktgrupper
- Lekselesingsgrupper
- Tillcnytningspersofl med oppgaver pA flere arenaer
- Alternative opplaningstilbud og organiseringsformer
- Mulige eksterne alternative skoleplasser for clever fra Enebakk
- Kombinasjonsløsninger. Skole/altemative aktiviteter eller
arbeidsutplassering
- Organiseringsmodeller for avhjelping av atferdsproblematikk
- Veiledning
Kommunal handlingsplan mot mobbing inngAr i en egen
prosedyrebok som er laget i tilknytning til handlingsplanen.
Opprettelse av koordinatorstilling og ledergruppe for tverrfaglig samarbeid vurderes som forutsetninger for at foreslAtte tiltak kan følges etter
intensjonene i handiingspianen.

Avsluttende kommentarer I planen

I seg selv er en handlingsplan uten
verdi. Noe av tankegodset som er

nedfelt i planen er heller ikke av fly
dato, men fmnes allerede i eksisterende kommunale plandokumenter.
Ideer og arnbisjoner mA omsettes til
handling for a gi resultater. Dette er
et lederansvar, politisk og administrativt i kommunen og i den enkelte
virksomhet. Skal tiltak gjennomfres, mA det ryddes rom og tilrettelegges. Noen av de foreslAtte tiltakene vii kreve ekte budsjettrammer,
andre vii kreve omdisponeringer el-

For foreidre og voksne som arbeider med barn og unge, er det en stor
belastning A oppleve utilstrekkeligbet og manglende stette- og hjelpetiltak. Prosjektgruppa ser en verdifull gevinSt i niennomfhring av tiltak som vii kunne

utfordringèr.

Hovedgevinsten av at foreslAtte tiltak i denne planen omsettes til
handling, vil imidlertid tilfalle barn
og unge i Enebakk.

Ledige stillingeri Enebaici...I.coni.... une
FAGLEDERJ PLANLEGGER
100% engasjement i 2 firmed tiltredelse snarest.
(Mulighet til fast stilling etter engasjernentets utløp)

MELJØARBEIDERE TIL SKJIERMET
ENHET FOR ALDERSDEMENTE VED
ENEBAKK SYKE- OG ALDERSHJEM

Avdelingen gir ti!bud ti! 6 - 7 beboere. Vi søker a
knytte til oss personer med forskjellig faglig fagbakgrunn og erfaring. Hjelpepleiere, aktivitører, omsorgsI pleie og omsorgsavdelingefl har vi to store prosjekter gAende som
arbeidere, evt. personer med annen aktue!l fagbakvi trenger hje!p til;
grunn oppfordres til A søke ph
1. Kvalitetsutvikling
2 x ca. 60 % faste stil!inger
2. Utvik!ing av nyc driftsplaner for institusjon
2 x 15 % faste he!gestillinger
og hjemmetjenesten
Re!evante kurs - til!eggsutdanne!se eller erfaring inTi! A lede disse trenger vi en engasjert, systematisk og kunnskapsrik nenfor miljøarbeid vil kunne vre av betydning.
medarbeider, som ønsker A delta i en spennende utvikling av den
kommunale omsorgstjenestefl. Du mA primrt ha utdanning som Vi ønsker at du er:
sykepleier eller vernepleier, men vi ønsker og søkere med annen re- - samarbeidsvillig og fleksibe!
- personlig egnet, tAlmodig og kreativ'
levant utdanning og praksis.
Vi tilbyr et godt kreativt arbeidsmiljø, !ønn etter avtale og er behjel- - interessert i aldersdemente med behov for spesielt
tilpassende omgivelser
pelig med bolig.
Stil!ingene er tumusstillinger med arbeid hver 3. heig.
Nrmere opplysninger kan du ra ved A kontakte pleie og omsorgssjef Fredrik Konstad tlf. 64 92 44 60.
Søknad med CV attester og vitnemál sendes innen 15.07.99 til:
Enebakk kommune, pleie- og omsorgsavdelingen, Kopdsveien 7,
1914 Ytre Enebakk.

I Enebakk har vi samlet inn landbruksplast i mai/juni i 6 Ar. Si dette er
et godt innarbeidet tiltak.
Hvert Ar brakes det ca 100.000 tonn
plastemballasje i Norge, med ca 50 %
i landets bedrifter og resten i private
hushoidninger. Nringslivet har i en
avtale med Miljøvemdepartemefltet
satt som mil A gjenvinne 80 % av plastemballasjen. Jeg tior lancibruket i
bygda vAr oppfyller.dette mA1t.

ler prioritert tidsbruk. Forbedringer
og gevinster er mAlet.

En.hjertelig takk
dl alle som har stottet oss med
saker og ting til arbeidsstua.
Med hilsen fra Enebakk alders- og sykehjem

Hje!pepleiere lonnes i stillingskode 7076, lønnsramme
4.1, lennstrinn 13-22
Omsorgsarbeidere !ønnes i stillingskode 7512, lønnsramme 4. 1, lonnstrinn 13-22
Aktivitørçr lønnes i stillingskode 6891, lonnsramme
3.3, !ennstrinir tl-22
Forøvrig skjer ansettelser ph de vilkAr som til enhver
tid fremgAr av gje!dende lover, reglement og tariffavta!e.
Vi ønsker deg velkommen til A soke jobb ph et sykehjem med et hyggelig og utviklende miljo. Kontakt
gjerne fagleder Sidsel R. Christiansen for nrmere
opplysninger, tif. 64924460.
Søknad med CV attester og vitnemdl sendes innen
15.08.99 til: Enebakk kommune, pleie og omsorgsavdelingen, Kopásveien 7, 1914 Pre Enebakk.
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• Enebakk brann- og feiervesen:

INFORMASJON OM NY
FORSKRIFT OMFEIING OG
TILSYN MED
FYRTNGSANLEGG
Den nye forskriften forandrer arbeids- og ansvarsoppgavene til
feiervesenet. Feiervesenet skal nâ bruke mer tid til kontroll av
fyringsanlegget og det er ikke pâlagt at alle skorsteiner skal feies
ârlig. Malsettingen med den nye forskriften som trádte i kraft
01.07.98, er at arbeidsoppgaver for feiervesenet skal deles mettorn tradisjonell feiing av piper, og tilsyn med fyringsanlegg for
STORØVELSE I ENEBAKK: Med pa øvelsen ved Holmetjenn i Ekebergdalen, som ifølge politiet oppvarming av rom og bygninger. Pa grunn av at detfinnes ulike
gikk veldig greit, var 1 6fra Enebakk brannvesen, 3 fra Enebakklen.wnannskofltOr, 6 hunder med typer ildsteder hvor det fyres pa forskjellig vis, vii behovet for
feiing avgjore hvor ofte skorsteinen skal feies. Derfor vii enkelte
eierefra Norske Redningshunder og 36fra Akershus Rode Kors.
skorsteiner fremdeles matte feies hvert fir, mens andre kun behover feiing hvert andre, tredje eller bare hvert fjerde hr.

Redningsfolk i beredskael p

Melding inn til 110 politiet, <<Mistet kontakten med smäfly med 10 personer som
skulle ankommet Gardermoen 0850. Smell lokalisert til Ekebergdalen>>. I lopet
av en time er Ca. 60 personer og 6 hunder p& plass. Storovelsen er igang.
Tekstlfoto: Helvi Saitnes
IURKEBYGDA: Den frivillige redningstjenesten i Art
distrikt er talirike, effektive og
dyktige. Satt i kombinasjon
med en yel fungerende alarmberedskapstjenste er dette rett
ut sagt betryggende a vite. Og
at et smâfly ramler ned i Ekebergdalen er absolutt ikke en
ovelse tan ut av lose luften.
- Dette er en situasjon som kan
bli reel for politiet i frerntiden.
Det er relativt stor smâflytrafikk over vrt distrikt, sà en
gjennomkjørmg av en silk
ulykke er en fin øvelse for oss i
politiet, pàpeker lensmanns.betjent Geir Mjøsund ved Enebakk lensmannskontor. Som
operasjonsleder under øvelsen
oppførte ban seg eksemplarisk
overfor pressen. Kort og avvisende med <<- ingen kommentar pa det nâvrende tidspunkt>>.
Frivillig pa jobb
- Vi stiller med tre av fire
Akershuskorps her i dag, i underkant av 40 personer, kunne
Geir Magnussen fra Ski Rode

Kors opplyse.
- Slike storøvelser som dette er
veldig nødvendige. Ikke bare
er det trening, det gir motivasjon ogsá. Det skjer noe, forkiarer Geir som selv er veteran
med 14 ãr i frivillig tjeneste.
Klokken er 10.00 lørdag, og
parkeringsplassefl foran Herredshuset er ISlr opp med en
forventningsfullt gjeng'som
venter pa melding fra LRS, lokal redningsstasjon- Som i det
virkelige liv er det politiet som
koordinerer redningsilcsjonen
og nâ venter alle pa ordre.
- Politiet gjør en god jobb, sier
Geir kort i det operativ leder
Akershus Rode Kors, Trine
Jorgensen, samler troppene
rundt seg. Kart og oppgaver
fordeles. Ikke langt unna star
flere med den frivillige redningstjenesten som livsstil, folket fra Norske Redningshunder.
God beredskap
- Vi er seks hunder med pa søk
i dag sA dette er a regne for en
storøvelse, opplyser Rune Brodahi. Pa fern korte mâneder bar

:Ti1tak for a motvirke fare for forurensning
Ira neclgravde oljetanker
Miljødeparternentet fastsatte
31.januar 1997 med hjemmel i
forurensningsloven forskrift
om tiltak for a motvirke fare
for forurensing fra nedgravde
oijetanker.
I den forbindelse er Enebakk
kommune pâ!agt etter forskriftens paragraf 10, og etablere og
ajourfore et register med nødvendige opplysninger om nedgravde oljetanker i kommunen.
For at kommunen skal fA de
nødvendige opplysninger om
hvor tankene geografisk er
plassert sammen med større!se,
konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse og alder, blir den enkelte ansvarlige eier pá!agt a gi
informasjon ti! kommunen.
Dette gjøres mu!ig ved at hver
enkelt ansvar!ige far tilsendt
skjema med svarkonvolutt.

Skjema vil bli tilsendt alle huseiere i tilknyttning til nye forskrifter om feiing og tilsyn
med fyringsanlegg.
Skjema med konvolutt vii
komme den enkelte i hende i
innevterende Ar.
Dersorn det ønskes opplysninger om forskriften og dens
innhold, ta gjeme kontakt med
teknisk avde!ing per telefon eller benytt var intemett adresse:
http://www.lovdata.flO/fOr/Sf/
md/hd/19970103-0102.html
7/
Vi gifter oss

17.07.99

N

det butt 17 reelle søk pa Brodahi, hele 8 bare pa en mâned.
Med en slik arbeidsmengde,
skulle en tro at øve!ser ikke var
nødvendige.
- Ingen søk er like og dette er
en øvelse belt utenom det vanlige, pâpeker Brodahl.
Det tar ar med trenin for a fà
- Det Welder og ha en rod trâd i
treningen, pápeker Brodahi
som driver med lvstrnolivert
trening av hunden to-tie
ganger I uke
- Det blir en livsstil for det gar
utrolig mye tid. Dette or ikke
akkurat noe du driver med uten
godkjenning av kona, ler Brodahl som bar holdt pa med
dette siden 1984.
I alt er det 90 godkjente èttersokshunder til søk pa varmmark i Norge. 100 godkjente
lavinehunder og átte ruinsokshunder.
- NA far vi se hva vi finner i
dag. Dot er visst et fly som bar
falt ned, opplyser Brodahi.

Ingvald
Lauritsens legat
Renter av Ingva!d Lauritsens legat skal utdeles i
august. Testamentet sier at
<<midlene skal gi til
eldre, vanskeligstilte
personer i Enebakk
kommune>>.
Soknaden sendes innen
15 .ju!i 1999 ti! !egatest
styre vtLensmannen i
Enebakk, postboks 3,
1912 Enebakk.

og P&I Kirkeby, Fumes.
Enebakk kirke kl. 14.00
Ignarbakke

Stig Alf Hansen
Lensmann

HVORFOR ER FORSKRIFTEN ENDRET?
Det viser seg at mange ildsteder og skorsteiner bar feil og mangler, og at dette kan forarsake tap av menneskeliv og materielle
verdier. Det vi! Pa bli lagt vekt pa hele fyringsanlegget, enten det
er vanlige ildsteder, oljeringsanlegg og fyringsanlegg med
gass.
HVA ER NYTT?
Tilsyn av boligmassen bar ikke vrt en lovpalagt oppgave for
brann- og feiervesenet. Det viser seg imidlertid at de fleste branner oppstar i hjemmet, og at flere mennesker omkommer i disse
brannene. Den omstrukturering av feierarbeidet det legges opp til
i den nye forskriften vil medføre mer brannveminformasjon til
den enkelte eier eller beboer. Vi vil kunne informere om riktig fyring, avdekking av feil og mangler ved ildsted og skorstein samt
revkvarsler og slokkeutstyr- For den enkelte eier eller beboer av
bolig med ngsan1eg innebarer dette at feiervesenet ma inn i
boligen for gjennomføre tilsynet Fei ______________________
behov, men allikevel hvert f]erde Ar.
'ERA ILDSTEDER
INN
UTSL1PPSKRAV FR-4, LUKKEDE ILDSTEDER
Fra og med 0L07.98 or det kun til!att a installere rentbrennende
Ilsteder (Se teknisk forskrift til Plan- og bygningslov § 8 og Ns
3059). Done Welder ikke murte peiser, kleberstein - og kakkelovnet eller andre ildsteder som kan dokumentere a tilfredsstiile
gjeldende bestemmelser om utslippskrav.
FEIEAVGWF/ GEBYR FOR FEtING OG TILSYN MED
SKORSTEIN/ILDSTED.
Avgiftens/gebyrets storrelse bestemmes av kommunestyret i de
respektive kommuner.
Kommunen sørger ogsâ for innkreving av avgiftlgebyr i forbinde!se med innkreving av andre kommuna!e avgifter. Spørsmàl
om gebyrstørrelse og innkreving rettes til kommunens okonomikontor.
HVA GJOR BRANN- OG FEIERVESET I ENEBAKK MED
NY FORSKRIFF?
For feiesesongen 1999 i Enebakk vil feiing bli utført som tidligere Ar.
Brann- og feiervesenet bar i dag ikke utført nødvendig registreringer av piper og ilsteder for a kunne gjennomfore den nye forskriften pa en ti!fredsstil!ende mite. Dette arbeidet regner vi a
komme i gang med til høsten. Vi bar tenkt oss ett opp!egg med at
det til alle eiere av boliger og bygninger blir tsendt et skjema
med vedlagt svarkonyolutt med noen sporsmAl. 'Vi ber om sA
konkrete opplysninger som.ulig vedrørende skorsteiner, ildsteder og fyriiisan1egg. Forst nAr denne registrering ergennornføtt
vii vi ha nødvendig dokurnentasjon for A kunne gjennomføre fly
forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Det er vârt mad at dette skal kunne gjennomfores for feiesesongen Ar 2000.
NIRMERE INFORMASJON
Enebakk brann- og feiervesen kan gi nrmere informasjon om
oyenstAende.
Brannsjefen

Funnet
Gullarmbând funnet
i Kirkebygda
kontakt: 6492 84 54

fijeip til vask
av privatbolig
onskes
Tlf.: 64 92 54 52 e. kL 17.00
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De vii bygge Skandinavias mest
ettertraktede turistattraksj on
ebakkskOgefl Dyrepark med utspring I Durud gârd ved Gran i Ytre Enebakk
sesongstart I fir 2000, men det finnes here skjr sjoen som kan
tar sikte pa
stoppe prosjektet.
Tekst/foto: Helvi Saitnes

vrt pa banen, mente Hans
Naarud - Gusiund og fikk bred støtte pa
YTRE ENEBAKK: En inves- arkitektfirmaet
Stokke - Wiig Sivilarkiteker
teringsramme pa forste bygge- MNAL til a utforme reguie- foikemøtet. Det som kan bli et
problem er at det i dag er to
trinn pa 22 millioner har Tor
ringsplan, saint beskrivelSe og
Erling Pettersen, initiativtaker analyse. Etter at det 6. mai ble som alt leier areaier der dyrebak EnebakkSkOgen Dyrepark
parken er tenkt, Enebakk Je- parken skal ikke bare inneholde dyr, men en Herregárd med et tun pa 20
sendt ut varsel om reguleriflgS ger- og Fiske foreningen dekar med váningshus, láve, bryggerhuS, redskapsskjul og stabbur. Alt
AS, tenkt at skal gâ til inngjerholdt i tradisjonell norsk bondearkitektur.
ding, hegner og veiarbeid. arbeid er det kommet inn 15 (EJFf) og Dyno Industrier.
Sluttprisefl vii bli pa langt over uttalelser.
- Fristen for a kiage eller
det dobbelte, men da vii komme med synspunkter er Brakete nabo
Fakta:
- Vi løsner 150.000 skudd i âret
ca. 1400 mâi enebakkskog huse
storreisen pa dyreparken lagt til Durud gard er 1380 mâi.
ikke
gâtt
ut
og
det
er
først
na
rundt 400 dyr fordeit p. 70 ar- det ligger til rette for reguie- bare 300 meter i luftlinje fra
- det er beregnet 15 ârsverk, 8 helârs resten sesong i dyrepardyreparkOmrädet. Dyra takier
ter.
ken
- Dette skal vre en dyrepark ring, sa ordfører Jorunn Buer vel dette bra, men hva med
- mâlet er 70 dyrearter fordelt pa 400 dyr i parken
gjestene?, yule formanfl i Eneder det fokusereS pa nordiske PA Folkemotet.
- det vii vre nordiske vile dyr saint husdyr
bakk EJFf, Fred Roger Ness
dyr, og vi tar sikte pa at dette Mange positive
- parken ma ha et besøkstaii pa 97.000, men et forventet besøk
skal bli en av SkandinaviaS Ved kommuneStYrets behand- vite. I dag leier EJFf 12.000
ligger pa 220.000 (TusenfrYd har 120.000 besøk per sesong)
mest ettertraktede turistattrak- iing av saken 8. mars kom det mâl jaktterreng av kommunen.
- parken skal vre et helarstilbUd der hoysesong juni - august,
sjoneI, opplyste Pettersen pa kiart frem at Enebakk kom- Dyreparken ligger i dette om120 dager, vii bli turistsesoflg.
râdet. Det samme er tilfelie
folkemøtet pa Mjr US 2. mai.
- september - mai vii skoler, 450.000 skolebarfl i nrmeste
mune er positive til denne ty- med Dynos sprengstofflager.
Parken skal ikke bare innenedslagsfelt, utgjore hoved tyngden av besøkende
pen industri i bygda. Kommuholde dyr, men en Herregârd nen gâr ikke inn i prosjektet Videre fellesnevfler for disse to
innen
en times tur bor 1,2 mill. menriesker.
er at de er informert om dyremed et tun ph 20 dekar med vâ- parkeringsplassen til parken vil ha en kapasitet pa 500 biler
med noen økonomiSke investeparkprosjektet via pressen.
ningshus, láve, bryggerhuS,
- det gis ikke byggetuiiatelSe for vann- og kioakknettet er tilringer.
Dyno har leiekontrakt frem til
redskapsSkjul og stabbur.
- Vi trenger industri i Enebakk 2003 og bar gjort betydelige
strekkelig utbygd
- De bygninger som skal byg- og da er det industri med en
- bolig- og fritidseiendOmmer som far betydelig stoyokniflg
investeririger for a sikre lageges i parken vii vre i tradisjosom følge av dyreparken skal støyskjerrnes.
nell norsk bondearkitektl.1r. Det grønn profil slik som dyrepark ret. EJFf regner med a miste
- trafikkøkniflg langs RV 155 anslas til 500 biler i et yrkesdøgn
noe vi ønsker oss. Noe belt anskal ikke bli noe plastattrak2.000 trial med terreng.
og 1500 biler i beige- og feriedøgn.
net er det med smaflyplass og
sj on vi bygger, understreker Coca Cola som tidligere har
Pettersen. Han har engasjert

BadeplasS ved Vâg
ØNSKER DYRE-

PARK: Svcert mange
kunne tenke seg en
dyrepark i kommunen, men skeptikerne
var kiart til stede pa°
folkemetet 2.,nai. De
alvorlige Iierrene Tor
Erling Pettersen
(f v.),siv. ark Lars
Stokka og siv.ark.Pei
ter Paul Ferlie vii
bygge Skandinavias
mest ettertraktede attraksjon.

En badeplasS ved Sagtomta ved Vâg, syd for RV
155 mellom KvernstUbekkefl og Vik, vii ikke
komme igang for tidligst sommeren är 2000.
Et anlegg ved Sagtomta fullt utbygd med biiadkomst er stipum
rimeligere altealert til en kostnad pa 1,2 millioner. To andre
frem til at Sagtomta
kom
tiver er vurdert, men formannskaPet
var best egnet.
reguleriflgspian
For arbeidet kan beynne
ma det etableres en
g
utarbeiding av en
for omrAdet, og et anbud fra kommunen for
att ut. Blir planen utarbeidet etter ferien og det
slik plan er g
ikke foreiigger innsigelSer gjenstâr avtale om erverv/leie av detotalopparbeiding av tomta.
ler av areaiet og bevilgninger til en
orhapentligvis kunne starte arbeiMed en godkjent plan vii en f
det med deler av badeplaSSen sommeren .")n00.

DU INVITERES TTh

POLKEPEST PAFlAmT EBY
iØrag 28 august 1999 og offiatell &pniflg av

PlATEBYffAIIEf
18.00 - 19.30
Medvirkeilde apningssermofliell:
Offisiell overrekkelSe av ha lien v/Jorunn Buer
Enebakk Janitsjar
Enebakk KammerkOr
Enebakk Idrettsforefliflg
Stranden SkolemusikkorPs
Enebakk SkolemusikkorPs

21.00 - 02.00
Medvirkende Dansegatta
Frisk Luft
The Sunshine Boys

0!, brus og mat.
Under festen om kveiden vii det bli saig av
MarthinSen 6492 7254 el.90119044
Spørsmál vedrorende arrangementet kan rettes til Rune 0.

KOMPOSTEN

Sommerutlegget av
ligningen 1998
Skatteoppgjor for 1998 er sendt Ut til de som er med i ordningen med den nye selvangivelsen.
Det er enkelte unntak av ordningen, disse- er vars!et.
Ligningen er !agt Ut f.o.m. fredag 18. juni og i tre uker. Det vises til orienteringen ph baksiden av skatteoppgjøret om klageadgang, og kiage mA vre skriftelig innen fristen den
9. juli 1999. Feil mv kan meldes over telefon i eksp.tiden
0900 - 14.30 til Enebakk Likningskontor tlf. 64 92 64 61 el!er te!efaksnr. 64 92 73 10.
Likningssjefen
Tilgodebelop overfores tidligere oppgitt bankforbindelse
f.o.m 18. juni og I dagene som følger eller det vii bli utsendt
utbetalingskort til de som har ønsket det.
TIL FOR KUNDENE. Apoteker Beate M Man ger(t. v,) innrømmer at apoteket pa Flateby kun er et
servicetilbud ill enebakkinger. Hun regner ikke med a bli rik pa bedriften. Apotekteknikker Karin
Andresen, bestyrer Siri Hallaren og apotekteknikker Marianne Søgaard.

RESTSKATT over kr 1.000.- forfaller i to like terminer: 1.
gang 27/08-99 og 2. gang 1/10-99.
Restskatt under kr 1.000.- forfa!!er i sin heihet ved 1. termin
27. august 1999.

Endelig apotek
Mottakelsen var udelt positiv fra alle hold da Flateby Apotek ãpnet dorene for
publikum 7. juni.

Feil ved avregningen meldes til Kommunekassereren i Enebakk, skatteavdelingen over sentralbordet i Enebakk Kommune 64 99 01 00.
Økonomisjefen

Foto/tekst: Helvi Saitnes
FLATEBY: - Endelig! Det skal
bli sâ godt A slippe lang ventetid
og reise til Liilestrøm for a fa
kjøpt medisiner ph resept, var
kommentaren til apotekets første kunde, Toni! Tolns. Det er
Liliestrøm Apotek som nA har
Apnet filial ph Flateby.
- Dette er først og fremst et servicetilbud til v.re kunder ph
Flateby, Kirkebygden og Ralingen, opplyser apoteker og
eier Beate M. Manger. Hun har
ikke tro ph at det vil bli noen
fortjeneste fra starten av.
- Kanskje det ph sikt vii gA med
overskudd. PA Skedsmokorset
startet vi slik som dette for noen
Ar siden, og der har vi mAttet Utvide. Men først og fremst hAper
jeg dette vii gA rundt, at vi blir
det tilbudet befolkningen bar
savnet, sier Manger.

neste Ar blir jo at hvem som
he!st kan søke om eier- og driftkonsesjon. Da bli det eneste kravet til kompetanse at det er ansafl en farmasøyt. Personalkostnadene er høye ved apotekene i
dag, et resuitat av at alle er fagpersoneli. Ni skal jo veilede
kunden i bruk av medisiner og
hjelpe tit med a finne rett prepa.
rat til smAprobiemer. At vi heiler
ikke kan drive som a/s gjør at
liver krone er lint for A kunne
Apne apoteket. GAr det gait ryker hus og hjem. Fra neste hr Apnes det for a/s drift, sier Manger.
Men ph Apningsdagen av Flateby Apotek er damen med 41
kvinner og menn, 40 kvinner og
en mann, i staben, klart optimist.
- Jeg har stor tro ph at dette skal
gi bra. Vi er fornøyd med p!asseringen av fi!ia!en i store hyggelige lokaler og det hAper vi
kundene skal bli ogsA.

meste ornkrets, kan det bli behov for ekstrahje!p.
- Vi utfører alle apotektjenester
og er det spesielle reseptbelagte
medisiner, skaffer vi disse innen
efl døgn, oppiyser Siri Ha!Iaren.
Stolte
- Vi ci stolie ovu at viii kan

Ompe' ti iu. p
ler for a
senteret, sier formann for senterforeningen, Ragnar Bergskaug. Iettogethalvtar har en
oppnevnt grippe jobbet konkret
med dette for øye, og fa apotek GODE VENNER: Kakeselgerne somjIkk inn 600 blanke lekekroog forretninger til Flatebysente- ner iii venner pa Bjerkely. Rebekka Lund(8) (f v.), Mette-Marie
ret.
Bergeli(10), Silfe Marie Halvorsen(11), Solveig Dokkehaug(8),
- Al! honnør til Ha!var Waade, Birgitte Hvidt.sten(9) og Torild Aurin Halvorsen (8).
Thomas Lindemann og Svenn
Gaathaug for utmerket utfort arbeid, smiler Bergskaug og legger til at den nye senter!ederen Forst var tanken a sende pengene til Kosovo, men da
bygda fikk egne flyktninger forandret planene seg.
ikke er he!t borte han heiler.
- Gunnar Tolns er rett mann ph Leker til nye venner pa Bjerkely var tingen.
Siste liten
rett plass. Senteret er nA som tidDet er i siste liten at Enebakk far
ligere i de beste hender, under- Tekst/foto: Helvi Saltnes
sine to apotek. Flateby nA først
streker Bergskaug og gratulerer
ute og Ytre Enebakk tit høsten 'Ire faste
IURKEBYGDA/YTRE: De kunne vi kjope. Vi valgte et basmed Ski Apotek i iyggen. Fra Bak skranken er det bestyrer nykommeren.
hadde tenkt ph mange innsam- ketballstativ og. baller, da kan vi
neste Ar trer den nye apotekerlo- Sin Hailaren p!uss de to apotek!ingsvanianter,
men det var ka- leke uten A skjønne hva de sier
yen j krafl, og konkurransen teknikkerne Marianne Søgaard
kene
som
Torild
Aurin Halvor- ikke sant, sier Silje Marie. Det en
Apningstider
for
og Karin Andreassen som vii bli
ventes A bli hard.
sen fikk servert av en venninne noen reflekterte unge darner som
- Det er toff satsning A starte faste fjes. Er det behov for mer
Flateby Apotek:
som gjorde utslaget. Disse var sA bar bestemt seg for A gi sine 600
apotek i dag, fra neste hr yule hjelp vi! Liliestrem bli den fihiakroner til bama ph Bjerkely. Og
gode at de kunne selges!
kanskje vurderingen av en ny- len som trAr tit. Med 6000 p0Hverdager 10 - 17
det
kan nevnes at responsen ph
Vi
stilte
oss
opp
foran
butikken
Apning butt en annen. I dag blir tensie!ie kunder i sitt nedsiagsTorsdag 11- 18
gave
og besøk var somforventet,
med
kaker
og
saft
til
salgs,
og
bevilgning til A eie og drive apo- felt foruten helsestasjon og
09-13
Lørdag
pengene hadde vi bestemt A gi tit masse smil og latter.
tek tildelt. En stor forandring skoie- og privattannlege i nr} bama i Kosovo, forkiarer inn- Som en opplysning sA mA ingen
sam!ingssjef, Silje Marie Halv- truat disse seks unge er de enëste
22. aug.: Enebakk kirke U. 11.00: Høymesse
i bygda som har omtanke for
orsen.
Men planeneble endret.
v/Norborg. Offing til Petersstiftelsen
barn
rammet av knig. Over hele
pappaen
til
Da
vi
fikk
høre
A
29. aug.: Enebakk kirke: Høymesse v/Fjeld.
Birgitte som jobber ph Bjerkely Enebakk har smAboder av alle
Offing iit menighetens arbeid
at det van mange barn der, be- slag dukket opp med plakater
29. aug.: Mari kirke U. 11.00: Høymesse v/Lund.
stemte
vi at de skulle fa pengene som forklarer hvor pengene de
Offing til Indremisjonen
i stedet, forklaner Mette-Marie tjener skal gA.
Enebakk
kirke
U.
11.00:
Høymesse
sept.:
5.
4. juli: Man kirke kI. 11.00: Høymesse v/Fjeld.
Bergeli. - Dc har mAttet flytte - Tusen tak.k til alle som kjøper
v/Norborg. Offing til Student- og
Nattverd. Offing til BIA Kors.
veldig langt og har ikke raft med av oss, hilser Silje Marie alvorskoieungdomslaget
11. juli: Enebakk kirke ki. 11.00: Høymesse
seg
hverken venner eller !eker. -hg.
v/Norborg. Offing til menighetens arbeid 12. sept.: Mari kirke kill .OQ: Høymesse v/Anders Venner kunne vi vre, men leker
Aschim, sokneprest Norborg og
18. juli: Mari kirke: Høymesse v/Fjeld. Offing til
prost Lein.
menighetens arbeid
Innsettingsgudstjeneste
med kirkekaffe pa menig- Ny kapellan I Enebakk prestegjeld
25. juli: Enebakk kirke kI. 11.00: Høymesse
hetssenteret etter gudstjeneste. Ofring til venn- Borg bispedømmerAd har ansatt Anders Aschirn som fly kapel!an I
v/Lund, Offing til Norsk misjon i Ost
prestegjeldet. Han tiltner stillingen den 1. september 1999. Det ho!skapsmenigheten.
1. aug.: Mari kirke ki. 11.00: Høymesse v/Fje!d.
des
innsettingsgudstjeneste i Mari kirke sondag 12. september. KaOffing til bibe!leseringen
pe!lan Anders Aschim vii holde dagens preken, men bAde prost
Telefonnummere til kirken:
8. aug.: Enebakk kirke ki. 11.00: Høymesse
64927141
Knut Lein og sokneprest Eystein Norborg vii vre til stede. MenigMenighetskontonet:
v/Lund. Offing til menighetens arbeid
64926150
hetsrAdene arrangerer kirkekaffe ph Marl menighetssenter etter
Sokneprest
Eystein
Norborg:
15. aug.: Mari kirke U. 11.00: Høymesse v/Nor64924901
gudstjenesten for A ønske den nye kapellanen velkommen.
Prestekontoret i Man:
borg. Offing til Kirkens SOS

Barn hjelper barn

I

Gudstjenesteliste
for Enebakk- og
Mari kirke
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Enebakk bygdetun:

Enebakk
kirke:
Kirken er en av de mest interessante kirker fra tidlig kristen tid i Norge. Interiøret stammer fra
1667, mens kalkmaleriene er fra 1 500-tallet. En kopi av Enebakk madormaen star i kirken, originalen er i universitetets oldsakssamling. Kirken er ápen for omvisninger søndager fom. juni tom. august kI. 12.00-15.00 hvert hr. Forøvrig kan omvisninger for grupper eller enkeltpersoner avtales
direkte med Knut Grinde tif. 64 92 60 42.

ff

lewfZ tL4e€
&,04

5"44"

Dalefjerdingefl Vel v/Bent Aasli, Hvidsten
gárd, 19 12. TIC: 64 92 51 96,
mob. 94 20 68 96

9,

Bygninger og gjenstander fra gärder og plasser i bygda, bl.a. en
svalgangsbygning fra 1 700-tallet og ei smie som ofte tas i bruk
pa publikumsdager. Apen for omvisninger søndager i tidsrommet
juni - august/september, kl. 1200-1500. Enkel servering. Ellers
kan man avtale omvisning for grupper og enkeltpersoner direkte
med Historielaget v/Ase Killerud, tif. 64 92 62 39.

DAGSTURISMIE I ENEBAKK KOMMUE
Kulturkontoret, Ignavn. 16, 1912 ENEBAKK
Tif. 6499 0190, fax. 64 92 65 88

Enebakk Bridgeklubb Hans Jacob Brevik,
Brevik, 1912. TIC : 64 92 60 07

Borudkollen Vel Gunnar L.Halmer, Landskomav.59, 2013 SKJETTEN

Enebakk historielag Christian Brevig, Ubberud, 1914. TIC: 64 92 40 02, jobb: 64 97
2104(00)

Flateby Vel v/Leder Johan Ellingsen P.b.
80, 1911. hf.: 64928437

Enebakk Lions Club Hans Jacob Brevik,
Brevik, 1912. TIC : 64 92 60 07

Ràken og Tangen Velforening Jan Fr.
Wickstrøm, Tangenvn. 3, 1914. TIC : 6492
4796
Langskaug Velforenmg Kjell Westaas, Vetlandsfaret 5 b, 0684 OSLO

UNGDOMSKLUBBER / MOTORKLUBB I DIVERSE KLUBBER
Ytre Enebakk ungdomsklubb J.Reidar
Svarthoel, SløssAsvn. 22, 1914, klubblokale: 64 92 53 43
Flateby Ungdomsklubb Rune Freitag, Postboks 57, 19 11, klubblokale: 64 92 87 24
Kirkebygden ungdomsklubb Arild øia,
Kronavn 10 c, 19 12 klubblokale: 64 92 71
20.
Granly Fritidsklubb Thorbjøm Thoresen,
Arsrudvn. 223, 1912. TIC: 6492 60 57
Enebakk BygdeungdomSlag Heidi Halset,
SløssAsv. 60, 1914
Modellen Motorklubb Olav Garseg,
Haugvn.lOb, 1911. TIC : 64 92 90 47
SANITETSFORENINGER
Kirkebygden Sanitetsforening Judith Westlie, 1912. TIC: 6492 63 33

Svines Vel Sissel Heggedal, Skogvollvn.31b, 0580 Oslo

Apen Post (lokal avis pa Flateby) Redaktøren, P.b. 80, 1911
Human Etisk Forbund øyvind Aase,
Byggvn., 1912. Tif.: 6492 7157
Norsk Folkehjelp - Flateby. TIC: 90 79 86
88
Tangenelvas Venner Svein Garden, P.b. 19,
1914. TIC: 64924803

Kvinne og familielaget - Ytre Enebakk
Linda E. Bjerkeland, Myravn.49, 1914.
TIC: 64 92 53 02

Enebakk husflidlag Else Vardeberg,
Fjellvn. 33, 1914. TIP: 64 92 45 04

Enebakk Handikaplag Gunhild Ekra, Beitev. 1, 1911. TIC : 64 92 85 55

Slagforeningen Ellen Berg Ellingsen, 1912.
TIC :jobb 64 99 02 05

Støtteforeningen for fijnksjonshemmede
Tore Henriksen, Râdyrv. 17, 1914. TIC: 64
924393

Flateby Kabel TV Per Stelten, Bergskaugvn. 5, 1911. TIC : 64 92 82 09, fax 64
929242

Enebakk lokallag for NFU Tom Henriksen,
Ignavn., 1912. TIC : 64 92 62 53

Vâg TV Jan østbye, Vestbyvn. 5, 1914.
TIC : 64 92 45 73

Enebakk pensjonistforening Else Wiik, SuIerudvn. 99, 1914. TIC : 64 92 4147

Flateby Kino Ragnae Karisen, Ovre
Skaugv. 12, 1911. TIC : 64 92 82 26, mob.
90682173

Flateby Hundeklubb Ronny Vestli, P.b. 31,
1911. hf.: 64 92 83 48

NasjonalforeningeflS Helselag - Enebakk
Bjørg Bergskaug, Lillestrømvn. 1406,
1911. Tif.: 64928281

Lyseren grumieierforening Torleif Wennevoid, Tangen, 1820 SPYDEBERG

Vikskroken Sanitetsforening Bjørg Alfhei,
Oslovn. 206, 1914. TIC: 64 92 51 57

Granly ForsamiingshUS 4/Bent Aasli, Hvidsten gird, 1912. TIC: 64 92 5196, mob. 94
206896

Ytre Enebakk Sanitetsforening Magda
Sandbk, Vestbyvn. 61, 1914. TIC: 64 92
4956

Husstyret for Bøndenes Hus Jostein Eriksen, østenbøl gird, 1912. TIC : 64 92 7115

VELFORENINGER:
Kirkebygden Vel Jørgen Henriksen, Pb. 21,
1912. Tif.: 6492 63 89

KlokkerudAsen sameie Vigdis Jakobsen,
Lennestadv. 1912. TIf.: 64 92 7181

vâgIia Vel Agnes Hollund, SlossAsvn. 52,
19l4. TIC: 64925370

Enebakk kunstforening Britt Aune, Tangenv.64, 1914. Tlf.: 64926510
Enebakk Drainatiske Slskab Bjørg Gitle
sen, Granvn. 48, 1911. TIC: 64 92 82 72,
jobb2227 1543

Kvinne og familielaget - Enebakk -Anne S.
Aarland, Nygárdsvn. 4, 191 1. TIC: 64 92 91
38,jobb: 64 92 4272

Enebakk hagelag Bent Karlsen, Lillestromvn. 1222, 1912. TIC : 6492 6144

I.L.Driv KAre Marsdal, Vestbyvn. 72, 1914.
Tif.: 64 92 47 23, mob. 90 62 39 29, fax
22780951

Enebakk Rotary Club Jan Ege, ReN claret 4,
1914. TIC : 64 92 46 21

Andersrud Velforening Mette Lilleeng, Andersruclvn. 6, 1914. TIC: 64 9245 31

ANDRE:
Enebakk bondekvinnelag Brita Sørbye
Eriksen, østenbøl, 1912. TIC : 64 92 7115

IDRETTSORGANISASJONER:
Enebakk Idrettsforening Ragnar Bergskaug,Bjerkebo, 1911. TIC : 64 92 83 36

østmarka Western Riders Nina Wattum,
Tangenvn. 3, 1914. TIC : 64 92 52 21, mob.
92808064
Flateby Samfunnshus (best. av S-hus.
Anita Danielsen, 64 92 81 96) Thor Gitlesen, Granvn. 48, 1911. TIC : 64 92 82 72,
mob. 90 14 38 77
Kirkebygden Brød & Sirkus (forum for kreativ aktivitei) Inger Iversen, Lotterudvn. 27,
191271f: 64 92 54 14
Enebakk filatelistiske forening Arne Sonsterud, Vâgiivn. 4, 1914, TIC : 64 92 47 32

Enebakk vannskiklubb Ingar Pedersen, Pb.
96.1914
Enebakk IdretssrAd Knut Thorvaldsen, Oslov.717,1914. TIf.: 6492 69 00
Enebakk Jener- og fiskerforening Fred-Roger Ness, P.40,19l4. TIC: 64 92 86 43
Enebakk pistolklubb Bjorn Holtet, Ekkornvn. 4, 1914. TIC: 64 9247 07, 22 72 20
00
Enebakk skytterlag Trond Botness, Revefaret 53, 1914. TIC: 64 92 45 50, mob. 92 83
1098
Enebakk Enduroklubb, (Akershus krets)
Morten Saitaberget, SløssAsvn. 30, 1914.
TIC: 64 92 56 09
østmarka Golfkiubb Tom Roller, dagl. leder, P.b. 63, 1914. TIC: 64 92 4111, priv.
64 92 50 79, mob 91 196134
Ytre Enebakk Rideklubb Postboks 154
1914 YTRE ENEBAKK
Flateby Innebandyklubb Boye Hammer,
Meigárdshagan 12,194 1. TIC : 64 92 50 99
Enebakk Styrkebrfterklubb Ola Winje,
Gaupev.27b, 1914
FRILUFTSORGANISASJONER
Flateby BâtIorening -Per E. Thronrud,
Bergskaugvn. 57, 1911. TIC: 6492 -80 92
Skiforeningens Lokalutvalg Edit Haug,
Vestbyvn. 49, 1914. TIC: 64 92 49 69
SPEIDERE/4H:
Enebakk I av KFUK Anne Marie Johansen,
Asvn. 7, 1911. TIC: 64 92 82 90
1 Flateby speidergruppe NSF Grete Juel
Svarre, Skaugvn. 36, 1911. TIC : 64 92 83
29
1. Ytre Enebakk av KFUM Anders Ashim,
Odegãrdslivn. 7, 1914. bif.: 6492 5164
Ornøye 4 H Kristine Venner Dehli, N.
Dehli, 1912. TIC: 64 92 7109
Stiftelsen Flateby Speiderhus Anne Marie
Johansen, Asvn. 7, 1911. Tif.: 64 92 82 90

KOMPOSTEN

Kunstsamlinger i det.
gamle
Herredshuset:
2. etg. i Kirkebygda (melloin
bygdetunet og Enebakk kirke).
Her finnes faste utstillinger
med skuipturer av Ragnhild
Butenschøn og malerier av Erling Enger. Apningstider hele
âret: tirsdager og torsdager
12.00-14.30. I tillegg er det
sornrnerâpent i sommersesongen (juni - august) kI.
12.00-15.00. Muligheter for
enkel servering i sommersesongen pa søndagene. Forøvrig
kan omvisninger for grupper
og enkeltpersoner avtales direkte med Kjell Matheussen,
tif. 64 92 62 02.

Fredet husmannsplass — Engerhoim:
En av 3 fredede og restaurerte husmannsplasser i sift opprinnelige iniljø i Norge.
Restaureringen starlet i 1995, med ferdigstillelse høsten 1997. Apnings.tidenjuni
- aug/sep., søndager kI. 12.00-15.00. Omvisning forøvrig kan avtales direkte
med: Husflidslaget v/Else Vardeberg, tlf 64 92 45 04

MUSIKKLAG, SANG, KORPS MM.:

tholvn. 38,1404 Sigg. hf.: 64 92 56 79

Dynamis Bamekor Inger Iversen, Lotterudv.
27, 1912. TIC :64925414

Fredagsklubben Emaus Magna Barbøl, øvre
østli, 1912. TIE: 64 92 53 63

Flateby Bame og ungd.kor Tone Udnesseter,
Høgdavn.9, 19 11. TIC: 64 92 94 10

Emaus Yngreslag Ingrid Matheussen, Lillestsøiuv. 873, 1912. ilL: 6492 6202

Ytre Enebakk Familiekor Gordon Petterson.
Vâgliv. 21, 1914. TIE: 64 92 58 90

Ytre Enebakk Yn2xesl4g Erik S. Johanse
Lerkevn.38, 1914.iTh64 92 4937

Ytre Enebakk misjonskor Bjarne Solberg,
Vestbyvn. 18, 1914. TIC : 64 92 4447

Kirkebygden Misjonsforening Trygve Beick
Olsen, Rugvn. 12, 1912. TIC : jobb 64 92 7141

Betel Homorkester Leif øystein Syvertsen,
Oslovn. 216, 1914. Tlf.: 6492 5855
Synzygus Kjetil Aambø, Rugvn. 24a, 1912.
TIC: 64 92 64 31
Enebakk skolemusikkorps Geir Amesen,
Boks65, 1912. TIC : 6492 7164
Stranden skolemusikkorps Tone Vibo,
Haugvn. 16, 1911. TIC : 6492 8519
Ytre Enebakk skolemusikkorps Knut B.
Bjørnstad, P.b. 26, 1914. hf.: 64 92 41 40
Enebakk Janitsjar v/leder Magnar Nordlie P.b.
72, 1911. TIE: 64 92 8105
Enebakk musikkrâd Leiv Kare Aambø,
Rugvn. 33, 1912. hf.: 64 92 70 19,jobb 2200
7200
Enebakk blandakor Kjell Furulund, Vestbyvn.
87,19 14. TIC: 64 92 49 17,jobb: 22 23 6194
Enebakk trekkspillldubb Bjorn Myhrer, Pb.
80, 1914. TIC : 64 92 64 59
Leikarringen Ignar Arild Degrum, Vestbyvn.
57a, 1914. TIC: 6492 45 36
Enebakk kammerkor Marta Helland, Konvallvn.27, 1911. TIC : 6492 8161
Rallar'n John Waaler, K1okkerudsen 32,
1912. TIC : 64 92 64 19
Frisk Luft Odd Lillejordet, Kjepperudvn.,
1914. TIC: 64 92 44 05, mob: 90 9136 76
Clear Voice Anne Bent Klinge Holtop, Kiokkerudasen 22,1912. Tlf.: 6492 7071
KRISTELIGE LAG:
Stranden Ten In Andreas Barbøl, Thorudvn.
46,1912. hf.: 64 92 63 53
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TID
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kLl600

Enebakk
bibliotek
Galleri loppa

ki. 1600

30.07.- L
31.07.
Norsk Folkehjelp Flateby

AUG.
torsdag

05.08. MAnedens bilde

Galleri Loppa

lørdagsandag

14.08.- Kunswtsulling
29.08.

Kirkebygden Søndagsskole Helene Barbøl,
Thorudvn. 46, 1912. TIC: 64 92 63 53

søndag

Mari Menighets søndagsskole Wenche Andersen, Fjellvn. 16, 1914. 1ff.: 64 9246 93

Iørdag

22.08. PLANKEMASJJ
Fra Kirkebygden iii
RausjØ skole
28.08. Apning av
Flatebyhallen

Maleni/akvarell:
Kjersti Ness
Bilder: Inger lg1ebk
Ytre Enebakk
Arbeiderlag

Blâveisen Barnelag Madli Magerøy, Rugvn.
4a, 1912.TIC: 64 92 70 73

SEPT.
søndag

Ytre Enebakk Bamelag Ingjerd Olimb Andersson, Fjellvn. 39b, 1914. TIE: 6492 58 64

IØrdag

Stranden Indremisjonsforening Tormod Berger, øvre Skaug v.24, 1911. TIC : 64 92 84 82
Dalefjerdingen Sjømannsmisjon Gerd Torgersen, Sørkedalsvn. 1,0369 OSLO

lørdagsandag

11.09.- Kunstutstilling
19.09.

søndag

Kirkeringen Jofrid Kongsnes, Granvn. 56,
1911. TIC : 64 92 84 00

Iørdag

Rebusløp for hele
familien
25.09. Kirkekonsert

Norsk Luthers Misjonssamband Erik S. Johansen, Lerkevn. 3, 1914.TIC : 64 92 49 37

OKT.
onsdag

06.10.

Liv Sundby;
Gylden tar

søndag
Iørdag
søndag
IØrdagsøndag

10.10.
16.10.
17.10.
16.10.31.10.

Ku1turkaf
Oktoberfest
Kirkekonsert
KunstutstilJing

Sareptas Krukke - Man menighet Ole Jergen
Andersen, Nylendevn.7, 1914.Tlf.: 64925571

søndag

24.10. Østlandske
trekkspillfestival

Pinsemenigheten Betel Rune Antonsen, P.b.
83, 1914, TIC: 6492 5052

Okt/nov?

Ytre Enebakk Misjonsforening Thor Pederstad, Borgvn. 28, 1914. TIC: 64 92 43 16

Mari Kirkes mini gospel Amund Oudenstad,
Vestbyvn. 20, 1914.TIC : 6492 5247
Mari menighets musikal ungd. gruppe Tom
Andersen, Fjellvn. 16, 1914. TIC: 64 92 46 93

PRIS

Kommunen ++

<<BLI KJENT TUR>< i Kvinne og fam.Iaget,
Enebakk og Ytre
Enebakk
Enebakk husflidslag
04.09. Husflidens dag;
26.06

demo av forskjellige
husilidsteknikker, saig
mm.

e't€c

Minneustilling over
Kunstnere som har
levet i Enebakk
Enebakk Janitsjar

12.09.

Nordland Wind
(harp
West)e'

<<Familiedageno

edde€e

Arets prisvinner av Enebakk kommunes Kulturpris er kunstneren
Leikny Derlick. I sin begrunnelse trekker kulturadminisftasjonen
frem at kunstneren har en unik posisjon iimenfor sitt fag som stadig flere blir klar over. Gjennom flere âr har Derlick halt store oppBetel gutteklubb Fred V. Hjortland, Svardrag innen dekorasjon, og har hatt velsette utstillinger pa Henie
tholvn. 38, 1404 Sigg. TIC: 64 92 56 79
Onstad, Kunstnernes Hus, Galleri Loppa, Herredshuset, Nordiske
Betel søndagsskole Elin Hjortland, Svar- kulturdager i Berlin, vandreutstilling i alle de Nordiske land og
Aker Brygge. Hun bar 14 separatutstillinger bak seg og var fest-

Guides tar i
hele enebakk
Ignarbakkei
Kirkebygda
Galleri loppa

kl.11001600
IØ/sØ 12-16
onsd. 1820

Hele Enebakk
start:
Enebakk kirke

sang fm CelLic NoOb

Enebakk husflidslag

4

Start fra
Kirkebygden
v/butikken
Flabyhallen

lØ/sØ 12-16
onsd. 1820
start
mellom kI.
0900-1200

Enebakk Janitsjar
Oslo Kamsnerkóf
Kari Middeithon
bilder
Enebakk
Trekkspillklubb
Kvinne og fam. laget,
Ytre Enebakk

Id. 1900
Kantina i
Râdhuset i
Kirkebygda
kr.100,HOLTOP
ki. 150
Flateby S-hus
Enebakk kirke
Galled loppa lØ/sØ 12-16
onsd. 1820
Flatebyhallen vi- til
narmere
a000nsering

Mjar U-skole

4t4ftie
spillutstiller under Nordland Musikkfestuke i 1988.
Leikny Derlick er en svrt alisidig kunster. Hun springer mellom
skuiptur, akvarell, material- og glassbilder, masker og trykk, ofte
med bruk av sterke glade farger, for a finne rett form for sitt Utrykk. Hun er en betydelig allsidig kunstner med svrt godt blikk
for selve komposisjonen. En kan faktisk trekke linjer tilbake til
Rolf Neschs nyskapende uttrykksform, pápeker kultunadministrasjonen.

KOMPOSTEN

e&eeee a#deja€en:
Har du ennâ ikke bestemt deg
for hvor du skal reise i ferien?
Eller har du forlengst bestemt
deg - men trenger a <<gjenoppfriske litt sprãk> for utenlandsreisen? Vi har reisehândboker,
reisevideoer, smA og store
sprâkkurs, parlører og ordbøker pa mange sprãk - vi har
ogsâ bøker og lydbøker pA hovedsprAkene.
Har du kanskje planer om A
pusse opp huset, planlegge og
plante i din nye hage, snekre
lekestue til barna?
PA biblioteket har vi en rekke
tidsskrifter som air deg ideer
og tips om det meste. Det vi

ikke bar selv kan vi som regel
skaffe til veie i løpet av kort
tid! Her kan du line Vinduet
(tidsskrifl for litteratur), PCWorld, Illustrert Vitenskap,
Sinnets heise, Kvinner og
K1r, Reiser/Ferie, Bonytt og
I form - bare for A nevne noen
av de mange interessante ting
vi kan tilby. Tidsskrifter lines
Ut i 14 dager, bortsett fra nyeste nr.
Det air an A ta kopier dersom
du mAtte ønske det!
Vi har ogsA boka til avslapping
i hengekøya eller pA stranda!
Uansett - ha en koselig ferie!

/td#tede 6dde
i Enebakk bibliotek
holder ferie til 1. september!

0"80

Besøksadresse: RAdhuset, Kirkebygda
Postadresse: Postboks 74
1912 Enebakk
TIf.: 64 99 02 00
Fax: 64927111
E-mail: enebakk.bibliotek@ah.telia.no
Husk!
Enebakk bibliotek har <sommer-Apningstider>> i perioden
fra 1, mai til 31. august!
Bibliotekets flpningstider 1. mai - 31. august:
Mandag: 15-20
Tirsdag: 11 - 15
Onsdag: Stengt
Torsdag: 11 - 15
Fredag: 11 - 15
Lørdag: Stengt
Er du nylig flyttet til kommunen? Ta en tur til biblioteket! Vi
har mye nyttig inforrnasjon, kart m.v. - noe kan lines, noe kan
beholdes! LAnekort fir du ved første besøk. Alle bibliotekets
tjenester er gratis!

Hederspris til Mjerkereme
Det er ikke hverdagskost at
ungdom air Irere pris for a ha
bidratt til at Enebakk er ei levende bygd. Men Enebakk
Bygdeungdoms Hederspris
gikk i Ar til Mjrlrerne som
med sin revykarriere gjennorn
ti Ar har bidratt til nettopp
dette.
- Lrerrevyen pA Mjr har
vrt et friskt pust i ei levende
bygd, og levende bygder er
noe bygdeungdomslaget (BU)
setter svrt høyt, sier Enebakk
BU i sin begrunnelse for tildelelsen. Prisen er ment som en
pAskjønnelse til enkeltpersoner
eller grupper i bygda som har
utmerket seg ved sin innsats
for trivsei og nytte i Enebakk.
Sett mot den bakgrunn kunne
vel ikke Mjrlreme vrt

Ti! barna!

46te444 "4.

Velkommen!

Har du tenkt A kjede deg I
sommer?
Hvis ikke: Stikk innom biblioteket - vi har masser av fine
bøker for store og smA!
Lesevansker?
Vi.. liar xiA et mindre antall
lydbøker for barn iiiñ1st
med to hastigheter. Vi.. . har
ogsA bøkene som borer til,
slik at du kan lytte og lese pA
samme tid!

Gratis
internett pa
biblioteket
Biblioteket har nA gratis adgang til internett for publikum! Ring eller stikk innom
for timebestilling!

bedre kvalifisert til prisen. Revyene har avslørt i hvert fall to
ting; - at vi bør vre glade for
at ikke flere av vAre 1rere
ikke belier satser pA en belt annen profesjon som revystjerner
pA iandets store scener, og at
ungdommen i bygda har 1rere
som virkeiig er glad i dem.
Overskuddet av <<lattenriiddlene>> etter hver revy bar gAtt
uavkortet til utstyr som eievene ved Mjr ungdomsskole
og andre som liner skolen, bar
hatt stor glede av.
Komposten foyer seg til rekken at gratulanter, og ønsker
alle Enebakks berere en veifortjent GOD SOMMER, dere
gjør en kjempejobb for ungen
vAre!
UNGDOMMELIG ELDRETREFF: 90 drs feiring, mannekengoppvisning, marsipanbløtkake og
hyggelig samwer i lystig lag. De vet a g/ore hverdagen til en fest pa Eldretreffpd Kopds. Jubilant
Gudrun Nordli (midt bak) beundrer mannekeng Marit Johansensfriske sommerkjole.

Aftusenets tur 1 Enebakk!!
Jubileumsmarkeringen starter i september 1999
og varer til september fir 2000.

Start markeringen med a bli kjent i vAr Iangstrakte, og for noen,
ukjente bygd. Guide Christian Brevig Fra Enebakk Historielag
innvier oss i Enebakks historie og kuitur.
Turen avsluttes pA Holtop I Ekebergdalen, hvor det serveres tradisjonsrik mat fra Enebakk.
Vi reiser med buss fra Kirkebygda v/ bussholdeplassen kI. 13.00.
Fremmøte senest 12.45.
Bussturen tar 3 timer.
Servering Holtop Ca. 16.30.
Pflmelding innen 18.september -99 til:
Bent Langenes Siegel 64 92 73 20
Anne Aarians Skukkestad 6492 9138
Kvinne ogfamilforbundet avdeling Enebakk og Ytre Enebakk

Enebakk skytterlag
Aktiviteter i juni, juli og august:(Brevigsbanen)
Onsdag 30.06.
1730
Storviltprove
Storviltprove
Onsdag 07.07. 1730
Torsdag 08.07.
1800
Premieskyting (Mjrpokalen)
31.07.- 08.08.Landsskytterstevnet, Evje
Onsdag 11.08.
1730
Storviltprove
Tirsdag 17.08.
1800
Premieskyting (Mjrpokalen)
Onsdag 18.08.
1730
Storviltprove
21.08.— 22.08.Samiagsstevnet bane, Ski
Onsdag 25.08.
1730
Storviltprove
Søndag 29.08.
1200
Klassemedaljene (Mjrpokalen)
Onsdag 01.09
1730
Storviltprove
Søndag 05.09.
Finale Folio cup R/J
Lørdag 25.09.
0900
Storviltprove
Trening for lagets medlemmer hver tirsdag og torsdag fra ki
1800.
Storviltprover og dokumentasjon av treningsskudd kun pA dager
merket med "Storviltprove". PAmelding 1730 - 1900.
Lørdag 25.09. pamelding 0900— 1000. Salg av ammunisjon.
Mjrpoka1en for ungdomssklassene: 3 beste av 5 resultat teller i
kampen om vandrepokalen satt opp av Mjr ungdomsskole.

90 àr, ingen hi'ndfing
Jubilant Gudrun Nordli er som darner flest, nãr vãren kommer frister det med
noe nytt I garderoben. Kornbinasjonen rnannekengoppvisning og bursdagsselskap var derfor ideelt for den spreke 90-ãringen.
Tekst/foto: 1-lelvi Saitnes
YTRE ENEBAKK: Til smektende <<evergreens>> fristet de faste mannekengene Manit Johansen, Judith Westlie og Solveig Tjensli med
den ene kreasjonen lekrere enn den andre pA
Enebakk eldresenter 21. april.
- NA fir du mye stilig til voksne darner, og
spesielt likte jeg den blomstrede kjolen Judith
viste. Men jeg tror ikke jeg skal ha noe i dag.
Det er en del kjoler i skapet som enda er fine
nok, dessuten erjeg <<buksemenneske>>, roper
Gudrun Nordli. Hun har akkurat rundet 90 Ar,.
og Bjorg Lunde Brevig har slAtt pA stortromma og spanderer rnarsipanblotkake pA
gjestene sine denne onsdagen.
- Gudrun er et enestAende godt menneske.
Tenk at hun er 90 Ar. I hele fjor sykiet hun hit
til eldresenteret pA KopAs fra Dalefjerdingen,
ler Bjorg. I fern Ar har Bjorg ledet eldresenteret, og hun vet akkurat hva gj estene hermes vil
ha bide av underholdning og mer til innvortes
fryd.
- Det serveres enkel god middagsmat og vafler, men i dag er det litt ekstra siden Gudrun
har f'lt rundt Ar, sier Bjorg og iler til for a
hjelpe mannekengene med de raske skiftene.
Savner narbutikk
- Det en fint A bli gammel i Enebakk. Jeg har

ikke prøvd noe annet da, men det er ikke mye
vi savner, smiler Gudrun.- Det eneste jeg ønsker meg veldig, er en nrbutikk. Gudrun er
den eneste av seks sosken som bar bosatt seg i
Daleerdingen og her er det ikke lenger noe
kolonial pA <<Meieri>> ved Sannerkrysset.
- Men noe stort problem er det ikke. Jeg tan
skolebussen eller sA stiller familie og venner
opp, noe de er veldig flinke til, understreker
Gudrun. Hun--er oppvokst pA Haugen gird i
Ytre Enebakk og er barnefødt Borgén. Det var
ferst nAr hun giftet seg med Georg Nordli at
det ble Daleferdingen og bondekonetilvrelse pA Nordli gird.
- Det en ikke noe problem A bli gammel nAr du
fir beholde helsa, sier en usedvanlig sprek 90Aring. Men hun innnømmer at arbeidslysten
ikke er den samme som for.
- Blomster er en stor hobby og glede fortsatt,
og skogsturene. Det eneste en at synet er blitt
dArlig, sA sykkelen skal fA stA i Ar.
Nrmere 40 stykker bar inntatt den gamle legeboligen pA KopAs denne onsdagen, og at det
er mannekengoppvisningen som trekker, er
helt kiart.
- Artig A ra se damene svinge seg litt, ler Leif
Eriksen, en av mange mannlige gjester pA
voksentreff.

KOMPOSTEN
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Borter-ol best i varmen
Som drikkevannskilde og rekreasjonomrãde har Bortervann med sine to kvadratkilometer et enormt nedslagsfelt. Og med nye restriksjoner og fulirenseanlegg har kvaliteten pa drikkevannet aidri vart bedre.
Tekst/foto: Helvi Saitnes
KIRKEBYGDA: Det er kornmet opp skilt i enden av Ekebergdalen <<Børtervann er drikkevann. Bruk av bat, bading,
fiske og andre aktiviteter i
vann er forbudt>>.
- Men dette gjelder bare i vAr
ende av vannet. Ved Rausjøskolen er det fortsatt fulit byhg med slike aktiviteter, opplyser Carsten Barbøi. Han er
dagligleder og formann i Kirkebygden og Ytre Enebakk
Vannverk AL. Et vannverk
som drives som andelsiag og
som i dag server 1480 abonnenter med vann.
- Vi regner med at innen kort
tid vii alie i RAken i Ytre vre
koblet pA. I dag har 38 av de i
alt 112 nye fAtt børtervann i
kranene, sier Barbøl.

nL
RENSER UTEN KEMIKALIER: Selv virus og bakterier ma gi
tapt i va°rt renseanlegg, forkiarer Carsten Barbol(t.v.) og viser
børtervann for og etter rensing som drflsoperatør Arne Gundersen har tappet.

Utrolig rent
Det er lett A bli teknisk pA et
besøk pA pumpe og renseanlegget til vannverket innerst i
Ekebergdalen. Driftsoperatør

Arne Gundersen har gift
Barbøl en god irIing tid.
- Alt vannet som gAr Ut til
abonnentene rundt 2.200 m3 i
døgnet, renses her. Forst for siles vannet gjennom en sil med
maskevidde pA 40 tusendebs
millimeter. SA gAr det gjennom
en sil med en maskevidde pA
en milhiontedels millimeter, og
her mA selv virus og bakterier
gi tapt, forkbarer Barbøl. Filteret ser like tettmasket ut som
en piastpose. Og at kvaliteten
er pA topp sjekkes av Nringsmiddeltilsynet hver uke.
- Vi har anskaffet oss egen phmAler som er identisk med tilsynet sin for A kontrollere at de
mAler rett, Icr Gundersen. Han
innrømmer at det heft gAr sport
i det A ha sA godt vann og legger til at de i tillegg driver
svrt miljøvennlig.
- Det finnes ikke tilsetninger
av klor i vannet og ph-verdien
ligger pA 6,63. Alt inne 6,5 8,5 er godt vann, sier Barbob

DET NYE FOLLO SYKEHUSETS

&I

Vii du bli med A stttc kampcn foi' dot nye sykehus I Folic,
Bli medlem av Follo-aykthss venncr
Hvs/hvem qr Folbo.,ykshusats venncr1iETLLCif11
VI or on friviflig organlsasjon sum offisleit hi. stiftet 16. desember 1997.
Leder er Ruka Nielsen,
PA £nmetct 1 april vista medl,listen at vi vat ci. 3000 medlemnier.
Alie gode kreftcr mA nA kjernpc for at Felice befolknlng skal kunne ft at bredi halsatilbud I sgst dIid, darfor tiuqp
vi ogiA deg som medlem,
Akshus fylkeskommune hat vedtatt bygging av Folio sykehus, men kampen for 'virt" sykebus or Ildic ova.
Tomt at kjept pA Finatad i Ski. Toniten or p4 120 mil,
Vi i Folio-sykehusets Venner arbelder for at dot nyc sykehuset skal bli on realitet snart mullg. I pIanleggin- og
byggesen ønsker Venneforeningen £ vera med p41 slkre at det bygges at puientvennhig sykehus sow logger vekt p11
ivareta paslentenes behov, bide I forhold til god medisinsk bebandling og god ornsorg for den enkelte pasient.
Vt har i 1998 mbeida aWvt mw polffikernt pi Pylkestingel, og feleratvibarykkes i det arbeldst
Nicr dot polllkenepiStget som skal p&virkes. Noe ergjort, men vi "stirp&.
I virt arbeld mot polklkerne, legger vi stor vekt pA haflighet, aroli og gods argumenter.
Vi anakar A bit bctraktst sow gode snibassadarer for Folio Sykehus' Venner og vi vii ikkc ver. noon "gianter'.
Nir sykehuset or I drift anakar vi A vera an Venneforening som bidrar til A glare sykehusopphoide* Icitare £ hera og
skape trivial for hver enkeit pasient.
Pengane sow koinmer Inn til foreningen, vii farat komme til anvendelse nit sykehuset stir ferdig og komme puientene
direkte til gode.
En dag ken dot vera dog som trenger en sykebusseng. Da kan det vera godt I ha gode vonnar.
VI senor slur prls pA ow du hilt mediem og ogsl vii verve nye medietnmer.

Na star sommeren for doren, og vi i
Ytre Enebakk Kvinne- og Familielg kan se tilbake pa en travel vinter
og var.

februar, vi ansatte fly parktante og hadde ski/akedag i mars. I
april arraflgerte vi "Vis hva du kan" messe med mange flotte
utstillere, og i mai har vi deltatt med dugnadsarbeid pA Bjerkely.
NA i sommer skal det gjøres en del arbeide pA huset vArt
"Fjellknatten" Vi trenger hjelp, sA meld deg gjerne pA listen
som henger pA døra! MAlet er at alt skal vmre klart nAr parken
og korttidsbamehagen starter opp til høsten.
I forbindelse med flyktningene vii vi ha Apen ettermiddag i
Fjellknatten, sA vi kan bli bedre kjent bide store og smA. VArt
høstprogram blir ellers spennende: I august skal vi vre publikum hos NRK Drama og det vii bli arrangert førstehjelpskurs.
I september skal vi ha <Enebakk rundt>> tur sammen med
Enebakk Kvinne- og Familielag (Se oppslag i Komposten) I
oktober blir det boppemarked og familiedag, og i november
prover vi oss pA <<Vis hva du kan>> messe igjen, sA begynn forberedelsene allerede nA! Ha en riktig god sommer. Med hilsen
lagleder Laila F. Bjerkeland. Ytre Enebakk Kvinne- og familielag.

Ha en riktig GOD SOMMER

Kontingant for cnksltmedlsan or ki'.SO,- pr. Ar. Kan sandia til Folio Sylcehus' Venner
Poetboks 320
Fsmili.mdleniukap or v.150.- pr. Ar
1401 Sid
BedrIsmcd1emuksp at kr.1000,- pr. Ar
Konto nr.

og gir en kort innføring i dataanlegget sorn overvAker hele
nettet. Fra renseanlegget gAr
vannet Ut til seks pumestasjoner.
- Vi føbger til en hver tid med
anlegget pA data. Her ser vi
forbruk, aktivitet og hvor mye
vann som til enhver tid befinncr seg i høydebassengene.
Disse rommer ett døgns forbruk. At vi har vanningsforskrifter om sommeren gAr ikke
pA at vi ikke har vann. Men at
anlegget ikke har stor nok kapasitet. En god del av anleggsnettet er gammelt og det blir
nødvendig med en del investering innen kort tid, varsier
Barbøl.
- Men dette er det opp til abonnentene A diskutere. Vi eier det
sammen. Derfor er det viktig at
alle er obs, ikke minst pA lekkasjer, vi betaber for alt vannet,
sier Barbøl.

Med hilsen lagleder
Linda Bjerkeland

9052.05.06879

Stor interesse
Hele 21 utstiliere fant veien til Mier ungdomsskole og <<Vis hva du
kan)> messen i Kvinne og familielaget Ytre Enebakk regi. De kreative
kvinnebedriftene var i Mart flertall.
Tekst/foto: Linda Bjerkeland

STOR SUKSESS: Mariannes frisømsalongs messetilbud "pdsveiset stripe"
var en stom suksess for bade liten og stor.

YTRE ENEBAKK: Lørdag 17.04.99
ble det av Ytre Enebakk Kvinne- og
familielag arrangert en vellykket
"Vis hva du kan" messe pA Mjr
Ungdomsskohe. Siden Ytre Enebakk
rommer mange aktive, kreative mennesker endte vi opp med hele 21 utstihiere. Her var alt fra hobbykeramikk, landskapsbilder, hardangersøm og troll-toying til tupperware og
amoramica. PA helsepleiesiden stilte

det blant andre homøopat, herballife. Baj-na hadde egen utstilling pA
scenekanten SA bruker du fritiden
din til A skape noe? Vil du vise det
frem og kanskje selge noe? Formidler du hehsepleie eller uunnvrlige
ting til hjemmet? Kom igjen, vis hva
du kan! Vi planlegge A arrangere ny
messe i november, nermere info.
kommer i kulturkalenderen.
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Festfin
jubilant
En barnehage som feirer sitt 10 firs
jubile otri heile dager til ende>, sender
ut 130 invitasjoner til tidligere
brukere, pynter taket med krone og
har mulitmediashow som attraksj on,
er ikke hverdagskost selv i Enebakk.
Tekst/foto. Heivi Saitnes
KIRKEBYGDA: Vi har hørt
orn slik feiring, lest orn det,
men opplevd det? For bama i
Kirkebygden barnehage vii
russefeiringen en gang i fremtiden stá som en blek skygge
av feiringen de vii huske fra
den gang da barnehagen deres
fyite 10 Ar.
- En slik kjempeanledning til a
feire oss selv skikkelig og ikke
minst se igjen de bama som en
gang bar gtt her, lar vi selvfølgelig ikke gá fra oss, ler Gyrild Vâge. Hun er leder i barnehagen og har sine ni faste
ansatte og tre sykevikarar med
pa lag nâr hun slãr virvier pa
festtromma.
- Storkrona pa taket pluss en
overraskelse bar 30 tidligere
bamehagebarn laget til oss under kyndig veiledning av Anne
Karin Sandvik. Bamehagen er
nymalt til jubileet pa foreidredugnad. Vi byr pa boiler, kake
og brus til alle de 130 gjester
som er invitert og en flott jubileumsutstiliing pa kjøpet, for-

teller Gyrild
entusiastisk.
Utstiilingen
er rene muitimediashowet. De 10
árene som
bar gátt er
dokumentert
med kunst,
album, video, fortellinger
og
ârskuilsbilder pa veggene. Putene BARNEHAGEN 10 AR: 1'i leker ikkejubileurn her i barnehagen. Tre dager ,nd til for c.ij en skikkelig inarkering, ler
i sofaen har fast vikar gjenno,n ni dr, Lillemor Vedal. Hedda Greni(5) (f v.), Marie Sundbv(4, Stine Svendsen(2), Stian Schaug (3),
fine fotav- Rakel Totland Haraldseid(3) Therese Holtet(13) og Martin Ho ltet(1 2).
trykk fra tidligere brutrist A vre barnehageansatte. - Vi har svrt godt arbeids- Holtet som har tatt turen fra
kere. Gardinen har hândav- En skulle sit gjeme ha fulgt rniijø hos oss, noe som nok er Aurskog Høland for it vre
tiykk.
ungene videre, sier Gyrild og betegnende for alle de korn- med pit feiringen.
- Det som blir ekstra spen- far bred støtte i resten av per- munale bamehagene i Ene- - Nei Martin, sit flott gutt du er
nende er it treffe igj en de ung- sonalet.
bakk. Vi bar svrt fit utskift- butt, er Lillernor Vedals hjerteene som har gittt her. Du blir sit Selv er hun blant de ferskeste i finger og dermed vii de ungen lige velkommen. Som sykeviglad i ungene gjennom flere bamehagen med sine snart som kommer i bursdagsfeiring kar i ni Ar i barnehagen husker
itrs bekjentskap sit nAr de gAr fern itr som leder. Flertailet avv treffe mange kjente Ijes. sier hun 'Tessa og Martin til og
Ut døra her for siste gang om de ansatte har fhktisk vrt pit Gyrild. Pit trappa venter The- med kallenavn.
vAren, er det faktisk ganske sit piass i 10 Ar.
rese (13) og Hans Martin (13)

Gardindugnad pa'
Enebakk
ungdomsskole
F

oreidrenes Arbeidsutvaig pit Enebakk
Ungdornsskoie besluttet A igangsette en dugnadsaksjon for it oppgradere det fysiske miijøet pit
skolen. I valget meilom
noen oppussede vegger eller nye gardiner, foretrakk
elevene det siste. Dermed
ble
gardin-dugnaden
igangsatt. En av skolens
elever Guro Glavin laget
en kunstnerisk utformet
loddseddel, tegningen bie
oppkopiert i flotte farger,

og ved pitsketider soigte
elevene denne til famiiie,
venner og naboer. Til sammen innbrakte aksjonen
Ca. kr. 10.000 kroner. Til
gjengjeid kunne de heldige
vinne arbeider skjenket av
biiledkunstnere i skolekretsen:
Grete
Kittilsen,
Leikny Derlich, Ida
Mjønii, Eliinor Lund og
Viggo Karlsen. - Trekningen er aiierede foretatt
ved Enebakk iensmannskontor og gevinstene overlevert.

Kirkebygden Sanitetsforening tritdte generøst til med
ytterligere 10.000,- kr.
6.000,- bie likeledes tiilatt
benyttet fra vedlikehoidskontoen, og dermed bie det
muiig it erstatte de Ca. 30 Ar
gamle gardiner. Ting tar
tid, men hvis alt gAr som
planlagt vii elevene kunne
begynne et nytt skoleAr
med splitter nye gardiner i
alle kiasse- og spesiairom.
FAU vii hermed fit rette en
takk til alle involverte!

FRISK LUFT, NORSK FOLKEHJELP FLATEBY
OG
SANITETSFORENINGENE I YTRE ENEBAKK
INVITERER TIL

LYSERNFESTIVALEN 1999
SOM ARRANGERES 30. -31. JULI

FOR 10. GANG
TIL VI SES HA EN:

Plankemarsjen 1999
gár av stabelen for 17. âret pa rad søndag 22. august 1999.
Start:
Miti:
Starttid:
Merking:
Stempling:

Enebakk Herredshus, Kirkebygda
Rausjø Skole
Mellom kI. 09.00 og kI. 12.00
Løypa er merket med fargede plastbAnd
Ved innkomst - Rausjø Skole

Deltakere som liar gdtt marsjen tidligere ma medbrirlge silt startkort

Pitmelding:
Ved start
Startkontingent: Voksne kr. 50,-. Barn under 16 Ar kr. 30,Familierabatt: Familier utover 2 voksne og 2 barn gAr barn gratis

Ferstehjelp:
Rasteplass:
Retur:

Norsk Folkehjelp, avd. Flateby
Rausjø Skole med saig av pølser, kaffe, nystekte valler og brus
Gratis buss tilbake til Herredshuset. Bussen gar fra Rausje
Skole Ca. kI. 12.30, siden kontinuerlig.

Opplysninger: Sverre Annaniassen, Ytre Enebakk - TIf.: 64 92 40 80
Odd Lillejordet, Ytre Enebakk - TIf.: 64 92 44 05
Arrangør:
Ytre Enebakk Arbeiderlag.

Velkommen til Plankemarsjen 1999
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Boligkontor 1 Enebakk?
Et samarbeidsprosjekt mellom Enebakk kommune og
Oppfølgningsordningen for enslige forsørgere (OFO)

r OuR, 22, ø.â Ieie leJJ
&FIateby. Fats jobb

tbllfi 99 = thft ll1c1 ft lklimlpem Mot lboRtrModft
II]ml ii llll IkOMMUElMe
Bm. Huseier, engasjer deg!
TA KONTAKT!!

V árt hap
Som OFO leder hâper jeg pa at vi i Enebakk skal fi til dette
prosjektet. Behovet er kartlagt som stort.

Enebakk er et flott sted for unger A vokse opp. Vi har
naturen rundt oss og er skjermet for storbymiijø.
Vi vii jo gjerne beholde den oppvoksende slekt i
kommunen, men da er det en del grunnieggende ting
som ma vre til stede. Opprydning i boiignøden er
en ting.
SA hva kan vi som innbyggere bidra med?
11992 ble det opprettet ett prosjekt for enslige forsørgere som i dag er permanent over hele landet,
OFO.
Jeg, Trine RotAs, jobber med A informere, gi rAd og
veiiedning til innbyggerne som bor i Enebakk kommune.
Men i denne omgang handler det ikke kun om enslige forsørgere. Denne gangen handler det om alle
innbyggerne i vAr kommune.
Vi trenger rett og slett et boligkontor der alle som
trenger bolig, uansett livssituasjon, kan henvende
seg.

Jeg hâper pa et godt samarbeid og at dette blir det tilbudet vi i
Enebakk har say net for alle vre innbvggere.
OO j Enebakk kommune.
Kontortid. mandag til torsdag
Ki. 09.00 - 15.00 i gamle legebilogen v/Kopâs, 1914 Ytre Enebakk
Tf 64 94 57 30/92 20 03 50, v/ Trine Roths. OppJ'ølgingsleder i OFO

roblemet i een kommune

Dette er bakgrunnen for "Prosjekt Bolig"

"Prosjekt Bolig"

Lokale til leie

Ved at det hos OFO registreres ledige boliger, utleieleiligheter og hybier, vii OFO kunne tilby de samme
tjenestene som et boligkontor, nemlig oversikt over
tilbud i Enebakk. Her skal alle kunne henvende seg
nâr de er pa boligjakt.

Forretningslokale ca.46 m2 til leie
v/ Sparmat Flateby
Ledig fra 01.08.99

Alle husstander i Enebakk oppfordres til a gi
OFO tilbakemelding dersom dere har:
hus/hytte til utleie
leiligheter som skal leies ut
w leier ut pr.dags dato, men er villig til a registrere
utleiebolig/leilighet/hybel
Opplysninger som OFO trenger for a opprette et boligkontor i kommunen vii bygge pa frivillighet. Alle
opplysninger som vi fAr utover det at dere har noe A
leie ut, vii vre taushetsbeiagt. Videre bar alle som
jobber ved OFO taushetspiikt.
Vi ønsker mer enn noe at ungdommen vAr skal ha en
mulighet til A bli boende i bygda om de ønsker det.
Jeg mener dette prosj ektet vii bidra til A oppnA dette.
(./ 'iqviw J wia

oppfolgingsleder i OFO

Bjerke Eiendom AS
Lillestromvn.1700, 1911 Flateby
HE: 64 92 82 75

Hjertelig takk for
gayer, blomster, brev, alle hi1snetog
vennlige ord i anledning várt bryllup.
En spesiell takk til Emaus farn. for
en overraskende og fin fest
som gledet oss meget.
En vennlig hilsen og takk
til dere alle.
Ragnhild og Villy Solvang

Leit ønskes leidi
Ytre Enebakk
eller omegn
Barnevennlig leil. 2-3 rom enskes leid
av inspekt. pa Kirkebygden skole
f.o.m. 1. august. Sikker bet. Ikke røk.

Ring tif.: 77 65 59 47

Ti! Kirkebygden Ye!
VII gjerne fâ takket dere for
det fine postkassestativet vi
fikk gjennom dere.
Hilsen beboere rundt
Sandhaugen i Ekebergdalen

DAGMAMMA
sokes til Anders 1 ãr
fra 1. august
Henv. pa HE 64 92 47 48
Ytre Enebakk

KOMPOSTEN

Ingen ma la were a
ta kontaktpd grunn
av sprdkvansker.
Samtalene gdrpd
en herlig blanding
av norsk, engeisk,
fransk tysk, svensk
og albansk. Ikke
minst leder Ann
Christin
Doudon(foran) har
bidratt til at sprdkbarrieren i dag er
overstigelig for de
allerfieste.

VaPv

70 nye innbyggere

Pa en kort mined har Enebakk fâtt 70 nye innbyggere pi Bjerkely flyktningemottak. Den mottakelse de har fAtt i kommunen er til A vre stolt av!
Tekst/foto: Helvi Saitnes
YTRE ENEBAKK: Bjerkely
flyktningemottak er i dag
hjemmet til 70 Kosovo - albanere med flyktningestatus.
Alle Kosovo - albanere i Norge
i dag har ftt kollektiv beskyttelse, det vii si oppholds- og
arbeidstillatelse fra de satte foten pA norsk jord.
Av de siste som er kommet er
en ung mann ph 21 Ar som nylig har fatt amputert en fot.
Han blir vAr eneste beboer uten
slektninger ph mottaket. Av det
vi har ftt oppiyst er den unge
mannen uten slektninger i
Norge.
Fra for er det familier pa alt fra
13 til to medlemmer. Svrt f
av beboeme kommer fra byer
noe som har gjort overgangen
tit et liv i Enebakk svrt myk.
Alderen ph beboeme strekker
seg fra 10 mAneder til 72 Ar.

- Vi er klar over hvor heldige
vi har vrt som har kommet
hit. Alle sammen. Enebakk er
We vakker og sentral, men
det er ikke mange steder en
kan danse her, spør han og serverer et av sine sjeldne smil.

at ungene er i sikkerhet. De har
alle fatt slaktet noen av sine ather nrmeste. Noen har mAttet
se pa mens deres sønner ble
torturert til døde. Massegravene som nA Apnes i Kosovo
inneholder slektninger av de
som er kommet tit Norge.

TURNAVSLUTTNING IFLATEBYHALLEN: Jar hadde trenerne
laget ett flott oppvisningsprogram hvor alle gruppene var i aksjon pa en gang, virkeligflott!

Turnavsluttning i Flatebyhallen
Tekst/foto: Heidi LØland
Tidligere i Ar har defileringen len da toget kom. Mange hadde
gatt fra Grendesenteret ph Fla- funnet veien til hahlen i penvteby og opp til Hauglia skole. ret. Stevnet startet med turnPA skohens plen har alle grup- sangen og utdehing av utmerpene hart oppvisning. Dette ar- kehser til trenere og hjelpetrerangementet har vrt helt av- nere. Bente Aspedahi Johanhengig av vret, i for regnet nessen fikk i tillegg en oppdet boil. I for host satte skolen merksomhet for sin innsats
ph dugnad opp lekestativ ph som trener i fern Ar, og Vigdis
phenen. Oppvisningen ble vel- Bergskaug fikk for 20 Ars virkdig redusert. Da var det godt at somhet som trener. Foreidreflerbrukshahlen ph Flateby var kontaktene fikk en rose hver.
klar til bruk. Den ble heid tit av- I Ar hadde trenerne laget ett
slutning 2. juni. Etter som det flott oppvisningsprogram hvor
ble langt A gA for de minste fra alle gruppene var i aksjon ph
Grendesenteret til hallen, ble en gang, virkelig flott! Etter
det besluttet at defileringen fellesoppvisningen fikk alle
skulle starte fra bussholdeplas- gruppene vise utdrag fra hva de
sen ved Stranda skolen. Stran- holder ph med i gymsalen ph
den skolemusikkorps gikk fo- HauIi&
ran og spike og turnerne, smA Til stun ble vinnerne i sommersom store, fulgte pent etter.
lotteriet trukket og kafeen i
Publikum var alt ph plass i hal- hahlen innviet av tumgruppa.

Heft <<gronne>>
NAr flyktningen kom til Norge Livet gAr videre
var de ribbet for alle person- Men livet til vAre nye innbyglige eiendeler. Mottakelsen av gere gAr altsA videre ph Bjerde første beboeme til Bjerkely kely. Alle er nA igang med
ble toff kost for oss som tok norskundervisning. Hatten av
imot. Ingen av oss som til nA for inspektørene Paul Arne
bar jobbet ph Bjerkely bar hatt Sorfiord og Inge Bo som pA renoen form for flyktningearbeid kordfàrt hatitle oversikt over
tidligere. Vi var helt <<grønne>> hva som trengtes, skaffet det,
for a si det mildt. Det eneste vi og ansatte lrere. Det A. lre
visste var at mottaket hadde en norsk har nemlig stAtt høyest
enorm goodwill i befolk- ph ønskelisten for alle beboningen, og at vi hadde vAre eme ph Bjerkely. At det tok
enebakkinger i ryggen. Derfor kun dager a tilrettelegge unbestemte vi oss for ikke A late dervisning for de yngste, var
som vi var profie UDI folk, av enorm betydning. Per i dag
men konsentrerte oss om A er det fern smAskoleelever og
vre medmennesker. Det har fire ungdomsskoleehever som
sa langt vist seg a vre en lur skal inn ph skolene i Ytre.
løsning. Vi har overhode ikke
hatt konflikter pa mottaket utoEt spørsmAl nok mange hat ver det som kan kalles smAirristilt seg er, -<< Hva tenker disse tasjoner. Som at alle kaffekanmenneskene om Enebakk?)). nene har ødelagt lokk. Kan
Selv har mange av oss brukt Ar hende termokanner er en
ph a bii kjent med bygda. <<Inn- ukjent vare i Kosovo? De skrur
ENFLOTTDAG: Frisk Luft spanderte en "bli kjent ii Enebakk
flytter>> blir man kaldt om man i hvert fall ikke opp kannene,
dag"pd Bjerkelybeboerne, en sikker vinnerpd besøkslisten.
er bare andregenerasjons inn- de brekker dern opp. Tørkesvensk-, lift tysk og lift fransk- symaskinen ph to dager. Og til
bygger. En rundtur i Enebakk tromler er ogsA av upiøyd
talende. Bare det A tilby skyss alle dere som har gift khr, sysom Frisk Luft spanderte pa* mark for de fleste. Dører som
om man har noen ledige plas- kier, leker, utstyr og til PYM
flyktningene ble ikke bare en ikke vii opp, skal opp. Det kan
ser
i bilen tit Oslo eller Ski el- som har dresset opp hver
opplevelse for de nyankomne kanskje virke overfiadisk A
icr til stranda kan vre starten eneste flyktning ph Bjerkely.
BAthavna ph Flateby var ny for nevne slike smAting nAr en vet
ph et nyU vennskap om man Og til skohemusikken som har
flere enn flyktningene.
hva disse menneskene har vrt
ønsker
det. Eller har man lyst tart korpsøvelsen ph trAkka hos
- NAr jeg kommer hjem skal igjennom av f'siske og psytil A lre A. lage noen virkelig beboerne. Det varmet. Det
jeg bygge meg norsk trehus og kiske pAkjenninger. Men det er
kulinariske refter, er det ba.e A samme gjorde en dags rundtur i
bhi den <<srlingen>> pa toppen akkurat det. Dc lever. fire - fern
ta
en tur opp ph kjøkkenet pA. Enebakk med lunsj spandert av
av bakken som har besøkt ph ni kvadratmeters rom, de far
Bjerkely.
I neste Kompost lo- Frisk Luft. Men det beste er om
Norge. Husene her er flotte og svrt lite penger til sin seiv- BLIDE UNGER: Edi fikk ny
ves
oppskrifter
ph noen av lek- dere tar dere en tur ph besøk pA.
sekk
og
var
storfornøyd
etter
varme, og ikke minst koselige, hushoidning og dette er proBjerkely silk at beboeme kan
kerbiskenene.
sier 24-Aringen Rudari. Han blemene som dukker opp. Det besøket hos PYM.
fa takket dere sehv.
hadde nesten fullført engeisk- sier mye om de menneskene
studiet ph universitet da han og som har kommet hit. KjeltringSituasjonen foranfetteren som studerer juss ene som utnytter systernet, klaSi en takk til de som gjorde det
drer seg hele tiden ph BjermAtte flykte.
ger ph alt, selger narkotika til
muhig A ta imot 70 mennesker
kely, sA de behov som er
- Vi spilte tilbakestAende tul- barna vAre, rundstjeler butikder den ene dagen er kanlinger som ikke kunne snakke kene. Var det ikke det mange Det er veh A ta i at det er det pA under to uker, Lions, Saniskje ikke reelle dagen etter.
rent i flere uker under flukten. hadde forespeilt seg. Og det er eneste som savnes ph Bjerkely tetsdamene, jentene fra
SA for de som ikke fant
Hadde serbeme oppdaget at vi klart disse finnes, men ikke ph i dag, men kontakt mellom nye Kvinne- og familieforbundet.
og gamhe innbyggere er mang- Ja, alle dere som i noen intense
denne artikkehen sA inforvar studenter yule vi ikke vrt Bjerkely!
mativ som onsket og forther i dag, sier han stille. Sett Pa Bjerkely bor smAbarn- og elvare. Om det er noen som fø- dager satte Bjerkely i stand.
satt har ubesvarte sparsigjennom et bussvindu, kan de ungdornsfamilier som er utro- Icr for a vre vennefamilie el- Ingen nevnt ingen glemt heter
mil, svarene er aidri
grønne enebakkskogene i tungt hg glade for a treffe igjen icr en link til nrmiijoet, ta det, men 250 timers dugnadslenger unna enn en telefon.
regn virke kjedelige i lengden slektninger som har sluppet kontakt. Etterhvert har sprAk- arbeid fra Lionskarene fortjeHehvi:64990104/91548754
ph de fleste, men unge Rudari unna helvete i Kosovo, og ikke probhemene butt mindre pa* ncr applaus. Det samme til fru
mottaket ved at det har kom- KjellgArd som kjørte omlag
Bjerkely: 65927190
synes bare de er fredeiige.
har ord for hvor lettende det er met en del engelsk-, lift 500 meter gardiner igjennom

Tanker om
Enebakk

Familiekontakt

Tusen takk
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FAG & SUWICE
B. NSSVOLD MASKIN
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Maskinentrepener
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II TorntearbeidlAnleggsarbeid
Sprenging
P1 Tipptransport
P1 Kabel- og grøtIegraving
P Pianering og drenering
P1 Vann- og avløpsarbeid
P1 Snøbrøyting, Flateby
P1 Sand, stein, grus og vekstjord
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Alt I elektrisk
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Din lokale taxi
Stein Sariberget
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utfører alle typer tak- og
membranarbeider.
Torvtak, flate tak, terrasser, tak-stein, plater,
kulverter, garasjedekker, sistemer, avfallsoppsamlings- og radonmembraner.
Nybygg og reparasjoner.
Rennaveien 4, 1911 FLATEBY
T1f 6492 89 14 Fax: 64 92 85 01

SENTRAL GODKJENNING
FOR ANSVARSRETT

Gjerde
matriell
Flettverk-hundegárd-sau-vilt
hønsenetting
Plastbelagt gjerde-stakitt
Elband-isolatorer + mye annet
Trykkim. stolper alle lengder/dirn
bygningsstengsel
Ring for tilbud vi skaffer det meste
TIf/fax: 64 92 74 19
Mob: 906 01 268

Uis!gts Rammeverksted
1911 Flateby
Ttf. 64 92 86 10

Tte9.az-

6de

—

ø.

ezte

eJ9

ft44ft.

KOMPOSTEN

100.000 til Vik
Hverken Kuuturutvalget eller Formannskapet sã det
som sin oppgave a finansiere elevplasser ved Vik
Musikkskole. Derimot yule kommunestyret noe
annet.
Tekst: Helvi Saitnes

HYGGETREFF. Vanlig q°pningstid for helsestasjonen er tirsdag ogtorsdag, men ferste tirsdag i
hver mdnedfra ki. 10-12 er heft spesiell, da er det nemlig Dagkafé for unge brukere med følge.

Nyftig nettverksarbeid
To timer i mãneden setter personalet ved Flateby helsestasjon av til sosialt samvr med sine brukere og arrangerer Dagkafe. Det er butt en verdifull moteplass
brukerne vet a sette pris pa.
Tekst/foto: Helvi Saitnes
FLATEBY: Den første tirsdagen i liver máned star hygge og
samvr øverst pa agendaen til
helsesøster Liv Rosenberg og
<<veiedama>>, kontorfullmektig
Marit Erfjord. Da âpner de dørene for hyggetreff for sine
yngste brukere med folge, og
oppmøtet som er enormt sier
alt om behovet for tilbudet.
- En 10-12 voksne og 14-16
barn er en fast gjeng som treffes. Og ná er det ekstra hyggehg a vre vert da, i flotte nyoppussede lokaler, smiler helsesøster. Dagkafeen som varer
et par timer kom i gang i 1989
og kan i âr feire 10 Ars jubileum.
- Helsestasjonen âpnet her i
1983, og seks âr senere fikk vi

ideen til dagkafeen. Den har
hatt like stort besøk hele tiden,
og mange liar faktisk vrt med
oss hele tiden, sier Rosenberg.
Helsestasjonen pa Flateby har
<Apen dag>> og barseigrupper
som et tilbud til befolkningen.
- Nettverksarbejd av denne typen er svrt viktig pa et sted
med mange unge mennesker
og mange nyinnflvttede. Vi har
jo de som har <<vankew her i
alle âr og ná kommer med dagbarn. Vi har bestemødre som
kommer jevnhig med barnebarn. Summen blir at ungene
blir godt kjent med hverandre,
de blir trygge pa helsestasjonen og de voksne far Iitt voksenkontakt. Er ikke sá lite viktig den siste delen der, sier Ro-

senberg.
Brukeme har bare godt A si om
helsestasjonen sin og er kjempefornøyde med de tilbud som
er.
- Vi vet jo at personalet her har
svrt travie dager og egentlig
kunne ha fylt disse timene opp
med helt andre ting enn a lage
det hyggelig for oss. Men kanskje far de det igjen pa annet
vis. Tenker pa toârskontrollen,
den kan jo vre rimelig spellnende og ta lang tid. Na er jo
ungene alt trygge pa We
<<veiedama>> og helsesøster, det
er nok en fordel, ler mamma
Elisabeth Ostby som har <vanket>> her i syv ár.

YTRE ENEBAKK: Den
private musikkskolen, Vik
Musikkskole, søkte igjennom Enebakk Nringsrâd
kommunen om økonomisk
støtte pa 100.000 kroner til
reduksjon av eievavgiften
ved skolen. Kulturutvalget
og Formannskapet var
begge negative i sin behandling av søknaden. Begrunneisen var at kommunen ná bar en egen kulturskole a ivareta, og de i en
ressursknapp tid sliter
tungt for a kunne utvikie
sitt eget tilbud. At Vik Musikkskole belier ikke bar
viliet organisere seg pd en
slik mate at de kvalifiserer
til statsstøtte, har ogsá vert
et tungtveiende argument.
- Nâr vi i økonomiplanen
bar tail som fortehier at vi
skal redusere overføringer
til den kommunaie musikkskolen, henger det ikke

pa greip at vi skal støtte
den private med 100.000
kroner, var Britt Gaathaugs
(SV) kiare konklusjon.
Snudde saken
Det var Høyres med støtte
fra KrF, FrP og SP som til
siutt fikk gjennomsiag for
sitt syn i saken og deite
kommunestyre nrmest pa
midten med fA stemmers
overvekt for støtte.
- Jeg syns det er belt pa sin
plass med ett hándslag til
en ildsjel som har stâtt pa i
alle àr og drevet musikkskole for barna i kommunen, sa Unni Degrum (SP).
Det er ikke snakk om noe
ârlig beløp, men en hjelp
til a komme over en hard
økonomisk kneik som
følge av kommunal konkurranse. De 100.000 sikrer 60 elever fortsaft plass
ved skolen i Ytre Enebakk.

Dame med formfullt utiykk
Det skulle ta 15 ãr for drommen om eget verksted fikk sprengt seg vei gjennom
alle sine hinder og ble virkelighet. Men nâ er det der, blott til lyst for oss kunder,
Brit's Keramikk-Makerj.
Tekst/foto: Helvi Saitnes
YTRE ENEBAKK: Det kan
vel synes som luksus a ha vanskeligheter med a bestemme
seg for hvilket kunstnerisk utiykk man skal velge. For Brit
Hovland var det frustrerende
og har nok forsinket fødselen
av eget verksted og utsaig en
del.

- At keramikken <<vant>> er ikke
helt tilfeldig. Etter 1rerhøyskolen hadde jeg lrlingep lass
ph et keramikkverksted, og siden liar leira ailtid vrt der,
sier Brit Hovland. Som nyetablert keramiker med eget verksted ph VAgsenteret i Ytre Enebakk, satser hun nA for fullt.

- Jeg har ingen vyer om a bli
rik ph dette. Det kan bli vanskelig bare A kunne ta Ut en anstendig lønn. Men det er dette
jeg vii og nA harjeg fAtt det til.
Dette er drømmen som har gAtt
i oppfyhlelse, sier Brit. Men om
noen skulle tro at keramikeren
lever i en drøm, tar man feil.

FA

sw

Inlorinaslon for Enebakk kommune

Redaksjon:
ANNONSEPRISER I KOMPOSTEN
Enebakk kommune
gjeldende fra 01.03.1997
Sentraladm.
Priser pr spaltemm: kr, 3.30
Ill.: 64 99 01 00 - Fax: 64 92 71 11 Helside:
kr. 3.300,Halvside:
kr. 1.650,Ansvarlig redaktør:
Fag & Service:
kr. 1.100,. pr. ár
Rádmann Nils Schaug
Fargetillegg: 1 large: kr. 1.10 pr. spaltemm.
fRedaktgr: Informasjonskonsu lent
2 larger: kr. 1.40 pr. spaltemm.
Helvi Saitnes
3 farger: kr. 1.65 pr. spaltemm.
Grafisk produksjon:
ReproTek as, Oppegard

Utgis en gang i mnd.
Ingen utgivelse i juli og august.
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NYETABLERTKERAMIKER: At mormors blonder og ((fi5keren
har en sentralpiass i Brit's Keramikk-Makeri er ingen stor hemmelighet.
- Nei, dette krever hardt arbeid
og det erjeg kiar for. En blir atdri utirt og leira er lunefull.
Like tunefull som prosessen
fra vAt leire til ferdig produkt.
Styrken til den nyetablerte, er
at hun liar sitt kreative hay som
hun bare kan øse av. Veien fra
ide til produkt er ofte svrt
kort og vellykket. Meilom Uttrykksfulle figurer ph strandeller fisketur bugner det av lekre fat, boller, krus, mugger og
vinkrus.
- Noe lages bare ph bestiiiing,
men jeg er klar for det meste
av ideer, ler Brit. Noe Enebakk-kua er et klart eksempel
pa.
NAr det gjelder A starte egen

bedrift, kan det vre en forde!
A gjøre det i Enebakk. Som
eneste kommune i fyiket med
etablererfond, viser kommunen at de ønsker A støtte folk
som har en brekraftig W.
- 15.000 i etabierestipend var
en god start, sier Brit og opplyser om god hjeip A fA for de
som vil satse. - Folio Etablerersenter og Kvinnenettverket
hjelper en over de vaniigste
fahigruvene og gir svrt matnyttige kurs ti! nyetablerer.
Ikke minst er det godt A treffe
andre i samme situasjon som
en se!v og fA et nettverk biant
de som bar fAtt prove seg en
stund, pApeker Brit.

