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For fernte
gang!
Kültürdagene 11994
stir for døren. I
tidsrommet
9. - 13.november
avvikles de fernte
ordinare kulturdager i Enebakk. Og
denne gangen er det
er helt nytt, og forbãpentligvis spennende konsept.
Nerings1iv, brukskunst
og kunstbndverk
eksoneres side om side i
et forsk pa speile
narings, liv og %irke I
Enebakk - I dag, og
kanskje litt inn i fortiden.
Arenaer er
Herredsstyresalen,
Enebakk Ungdomsskole, og Ignarbakke.
Det blir konserter, kulturarrangementer med
lokale aktorer i tilknytfling til utstillingene.
Det blir dansefest pa
Ignarbakke. Det
Gamie Herredshusets
kunstsamlinger vii
vre ãpne alle dager. I
Kirkestua vil Ingvild
solberg ha separatutstilling, og søndag blir
det Barnas Dag I regi
av Enebakk Husmoriag
pa Enebakk ungdomsskole. Samme dag blir
det utdeling av arets
kulturpris til Flateby
Kino under et kulterarrangement pa.
Flateby Samfunnshus.
Fulistengig program
for dagene kommer i
egen kulturavis
7.november.

...
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Stramt budsjett for 1995
Enebakks politikere arbeider I disse dager med t
legge grunniaget for den kommunale driften i
1995. Som arbeidsredskap har de et budsjettnotat, hvor inntekter og utgifter er gitt. Det finnes lite slingringsmonn. Reduksjon i stalige overføringer og skattesvikt gjør det vanskelig i opprettholde dagens drift.
For a fâ balanse er Økte kommunale avgifter og
husleier en del av pakken.
144,1 mill har Enebakk a rutte med for 1995.
Men det er for renter og avdrag er betalt.
Nettosummen er 134,2.
Budsjettnotatet blir nã behandlet i hovedutvalg
og reid, og vedtakene/kommentarene fra disse
blir sã oversendt formannskapet sorn i mote 7.
november village sin endelige innstilling til kommunestyrets behandling 12. desember.
Fordelinger og prioriteringer kan endres underveis innenfor de uhyre trange rammer man opererer med - og innenfor rammen av tidligere vedtak og lovverk.

Side 11

ICrafttak for
godt kosthold
Du blir det du spiser! Det var essensen av
herdommen 7.klassingene ved EU fikk med
rets store matpakkedag onsdag
seg pi ã
21 .september.
Og 1ardommen ble gitt med humor og glimt
i øyet. Bade gjennom en humørfylt video
med Jahn Teigen, og fra ernaringsfysio1og
Vanja Ohna Fuglaas fra Statens ernaringsrãd.

Side 11

Snadder, det var disse gutta skjønt enige om. Og de hadde fakrisk
ogsd spistfrokost den dagen.
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OrdfØrerens
hjØrne
DEN STORE
HØSTJAKTA.
Jakta er i gang. Hver
høstfinner det sted en
intens aktivitet for d sikre sin kvote.

Vâre ansatte i alle avdelinger har trentpâ innsparinger i mange âr.
Det er vist stor oppfinnJakta pa budsjettkroner somhet og utholdenhet i
er i ár mer intens enn pa en stadig mindre ti/gang
mange c°vlkke bare pa
pa penger til kornmunale
grunn av Økt oppmerktjenester
somhet omkring budVidere nedskjeringer er
sjettprosessen, men sna- etter ordfØrerens mening
rerefordi det er mindre
uforsvarlig.Enebakk hga jakte pa.
gerpa bunnen malt ifrie
inntekter pr. innbygger
Vi har visst om det
Vi ligger snart pa toplenge. Mange kommuner pen av statistikken for
rundt oss har sagt det
kommunale avgfter.
samme som Enebakk i
Derfor ma vi std samlet i
lang tid. Det startet for
etfremstøt mot statligeover 20 ár siden. Det er myndigheter for afc til
statens bevisste politikk
en Økning av statlige
a ta mid/er fra sent rale
rammer til kommunen.
Østlands-kommuner til
fordel for utkant-Norge
I Enebakk er det godt t
bo. Vi gleder oss over
Forsiag til Statsbudsjett alt det gode vi har rundt
for 1995 viser en nedoss. W setter pris pa alle
gang i statlige rammer
frivillige aktØrer som
og skjønnsmidler for
gjØr en kjempeinnsats.
Enebakkpa 4,9% Ser vi Vi mangler bare en liten
fern ârfram i tid, er det
páskjønnelse fra staten.
regjeringefls mening at
Enebakk skal ytterligere
Einar Hoistad
ned, Ca. 3,7 millioner
Ordfører
kroner.

Sønd.23. 10.(22.s.e.p)
Stranden bedehus kI. 11.00:
v/Helgheim
Barnas Misjonsdag. Utdeling
av Godt Nytt. Dynamis deltar
Kirkekaffe
Man kirke kI,1 1.00
v/øvstegârd.
FamiliegudstjeneSte
SØndag 30.10.
(Bots og bededag)
Enebakk kirke ki. 11.00
v/Helgheim.
BededagsgudstjeneSte
Enebakk Sykehjem kI.16.00
v/øvstegârd
Sønd.6. 11 .(Allehelgensdag)
Mari kirke ki. 11.00
v/Helgheim. NAttverd
Enebakk kirke ki. 19.00
Konsert v/L.Fjeld.
Enebakk Blandakor, Enebakk
Kammerkor, Instrumentalt.
Sønd. 13.11 .(25.s.e.p.)
Enebakk kirke kI. 11:
De eldres dag, Kirkekaffe,
sang vlLeif Fjeld, Nattverd
SØnd.20. 11 .(Siste s.i kirkeâret)
Mari kirke ki. 11.00
v/Helgheim. Nattverd
Enebakk sykehjem kI.16.00
vfflelgheim. Søndagsskolen
deltar. Nattverd.
Søndag 27.11.(1.s.i adv.)
Stranden bedehus kl.11.00
v/Helgheim. Nattverd
Mari kirke kl.7.00:
Adventskonsert
vfEnebakk Blandakor
Enebakk kirke kl.19.30
Flateby barne og
Ungdomskor. Andakt
v/øvstegârd.
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Neste Komposten kommer 25.november
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Tenk trivseltenk helse!
Under denne vignetten har de
forskjeliigefaggrUpPer innen
kommunehelsetjeflestefl minedlige inniegg. Spalten vii inneholde Md og veiledning om heise.
Noen innlegg vii vere genereil
heiseoppiysning,. andre er mer
direkte informason om heisetilbudet i Enebakk.
Er det noe du vii vite mer om tips oss. Skriv ill "Tenk trivsel tenk heise" - Komposten, kulturkontoret, 1912 Enebakk,

KROPPEN DIN
Ethvert menneske mØter verden med sin unike kropp. Alt vi
opplever lagres i det mangfold av celler vi brer med oss hele
livet. Glede og smerte kjennes fysisk. Alle har kjent hvordan
vi stivner iii av redsel, knyter oss sammen i sinne, eller bobler
av glede. Historien skuiptureres i kroppsmønsteret, hvor enhver
er sin egen kunstner.
Som skolefysioterapeut er jeg opptatt av hvordan barn kan
bevare GLEDEN ved a vre seg, i sin enestâende kropp.
Med var fysiske fremtoning formidler vi trygghet, usikkerhet,
oppblâst tøffhet bak et skremt blikk, nrhet eller avstand,
avhengig av hva ord sier.
Kroppsspraket forteller hvordan vi trives med oss selv i forhold
til verden ute. A forstà seg selv og egne reaksjoner'best mulig,
vil fore til en bedre forstAelse av andre. Kroppen som instrument til bedre Iring er undervurdert.
Selv om mennesket neppe er skapt til A sitte, er nettopp dette et
krav tidllig i livet. Vi blir "satt", for den som fort krøkes blir
som kjent en god krok. A sitte, det gjøres ikke bare pA skolen,
men foran TV, data, i den evige strøm av biler som kjører sine
hApefulle til kunnskap eller trening.
En stØrst mulig vanasjonsbredde i bevegelsene gir grunniag for
optimal herin. NAr det gjeler idrett, bØr ikke spesialisering
skje før i 14-ars alderen, for A unngA mest mulig slitasjeforandringer Behovet for hvile og ettertanke blir sjelden tatt pA
alvor. barnekroppen vokser nar den sover. og drmmene bearbeider dagens inntrykk. En sliten, criaiifog for
heller ikke sitter godt, tar ikke lett imot 1ring. Spenninger krever A komme Ut av sitt hyister, og utrykksmAten heres i barneArene. Det sitter fØlelser i hele kroppen, selv om de fleste fortrenges. Hjernen er bare en del av oss, og 1ringen skjer gjennom kroppen. En trygg, fleksibel, avspent kropp tar imot
kunnskaper pA en yang mate. Konsentrasjonefl fAr mindre konkurranse fra ulØste konflikter og vonde opplevelser eller
bekymnnger. Det blir lettere A dele gleden med andre, og fra
andre rundt seg. Vi er født til fellesskap, og har ansvar for
hverandre i medmenneskelig forstand.

Aggi Heen
ENEBAKK KOMMUNE
MØTER I HOVEDUTVALG
21.OKT. - 25.NOV.
FORMANNSKAPET
Mandag 31 .oktober ki. 19.00 - Formannskapssalefl
Mandag 7.november ki. 19.00 - Formannskapssalefl
Mandag 1 4.november kI. 19.00 - Formannskapssalefl
KOMMUNESTYRET
Mandag 24.oktober kl.18.30 - Herredsstyresalefl
SKOLE/BARNEHAGE
Tirsdag 25.oktober kI. 19.00 - Herredsstyresalefl
HELSE OG SOSIAL
Tirsdag 25. oktober kI. 19.00 - FormannskapsSalefl
TEKNLKKJBYGNING/PLANARBEID
Torsdag 10.november kl.19.00 - FormannskapSSalen
KULTUR
Torsdag 3 november kI. 19.00 - Gamle Herredsstyresal
NATURFORVALTNING
Onsdag 2.november kI. 19.00 - LandbrukskofltOret

ENEBAKK PENSJONISTFORENING
minner om at p.g.a.annet arrangement under ãrets
kulturdager, er motet 9.november flyttet til

Onsdag 16.november
Sted: Herredsstyresalefl
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Apent brev til Uivalg for teknikk,
bygning og planarbeid:

FRITT FORUM
Under denne vignetten inviteres du til i komme med dine synspunkter pa sma og store begivenheter i Enebakk

Ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede
air bedre levekAr til mennesker
med psykisk utviklingshemming. Dette kom frem pA
NFPU (norsk Forbund For
Psykisk Utviklingshemmede)s
IandsmØte 7-9.oktober. I en av
rapportene er hovedkonklusjonen at det totale hjelpebehov er
redusert nAr de samme brukerne sammenlignes for og etter
reformen (Western 93). NAr
det gjedler sosiale ferdigheter
kommer det frem at hjelpebehovet er redusert, mens det er
tilsvarende økning i egenmestring.
Et omrAde som synes A henge
vesentlig etter er kultur eller
kort sagt, fritidstilbudene, o
det er til ettertanke at starten pa
reformpeiroden gjorde den til
en boligreform. Det er innholdet i boligen, eller bedre sagt

god livskvalitet eller meningsfylt liv som er viktig, og som
kan vere med pA A forebygge
frustrasjoner. NAr mennesker
som ikke har like god kommunikasjonsevne som oss andre
blir frustrerte, vii de ailtid gripe
til en adferd som er uvanlig, og
ofte vii bli misforstAtt av hjelpeme Derfor er det viktig med
innhold og variasjon i tilvereisen.
11994 har det vrt en vesentlig
bedring i kommunenorge med
mange tiltak pA kultursektoren,
men det er vanskelig fordi et
godt kulturarbeid fordrer at
man nAr Ut til vanhig folk, og
her har ikke prosessen i forbindelse med reformen kommet
noe srhig i gang. Det skyldes
flere forhold Det er bare tre Ar

siden reformen kom, og ikke
alle bar vent seg til vAre nye
naboer, og at man skal dele
goder og vre sammen med
dem pA fritiden er en tanke som
nok higger et stykke inn i fremtiden. Derfor mA det noen
ganger finnes lØsninger med
egne tilbud, men en tanke, eller
et mAi som inneholder noe integrering mA ligge i bunnen.
Men flere og flere kommuner
fAr til inteFerte opplegg og bhir
flinke til a tiirettelegge fritidstilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming. Ofte
gjøres ting vanskeligere cnn de
egentlig er. Det er nok pA dette
som pA andre omrAder iettere A
se pa oppgavene som problemer og ikke som utfordringer.
Tove Britt Henriksen

Influensavaksine til
riskikogruppene 1994 - 1995
Vaksinering av personer i risikogruppene finner sted fØlgende steder:
Fredag 28. oktober ki. 8.30. til 13.00
Ytre Enebakk Helsestasjon - Kirkebygden Helsestasjon Flateby Helsestasjon
Torsdag 3. november kl.8.00 til 12.00
For etternølere. Kirkebygden Helsestasjon

Veistandarden
pa Flateby.
Flateby Vel tilskriver utvalget
for teknikk, bygning og planarbeid pA bakgrunn av at befolkningen pA Flateby ikke lenger
finner seg i den darhige veistandarden. Bare i Ar har det vrt
avholdt to underskriftskampanjer. Fateby Vel har reist spØrsmAl i kommunestyret om politikernes vilje til A prioritere
omrAdet, og den 14.oktober ble
det avholdt folkemøte pA
Flateby med 85 - 90 fremmøtte
i tillegg til et panel bestAende
av pohitikere, ordfØrer og driftssjef.
Prosessen sA langt har gitt som
resultatet at et flertahl av de
fremmØtte politikerne sa seg
vihlige til A prioritere en oppgradering av veistandarden pA
Flateby. Det var enighet om at
en asfalterings og vedlikeholdsplan matte utarbeides, og ordføreren ga løfte om at som en
start skulle minst en veg asfalteres pA Flateby til neste Ar.
Flateby Vel fikk som arbeidsoppgave A utarbeide forsiag til
prioritering innen 7.november.
Vi ber derfor om at utvalget for
teknikk. bygning og planarbeid
følger opp saken med hensyn
pA plan- og budsjettarbeidet for
neste Ar.

Som risikogrupper defineres:
- Voksne og barn med kroniske hjerte/kar sykdommer, med alvorlige luftveissykdommer eller med sykdommer som gir nedsatt infeksjons resistens.
- Andre personer over 65 Ar. Vaksinen koster kr. 100,De som ikke har noen slik sykdom ma' kjøpe vaksine selv pA apoteket etter
fAtt resept pA vaksine av lege.

a ha

Flateby Vel registrerer videre at
for A spare penger har Enebakk
kommune gjennom en lang
Arrekke gjort en bevisst prioritering hvor behov innenfor teknisk omrAde kommer sist.
Dette har resultert i at det spares pA en slik mate at det nA
pAløper store reparasjonsutgifter pA veinettet. Teknisk etat
bekrefter:

- At veistandarden er synkende og har betydelige
slitasjeskader

Vaksinen kan settes pA ovennevnte dager.
Torgeir Landvik
Kommunelege 1

- At det mange steder pa
Flateby ikke er slitelag
igjen pa de kommunale
grusve gene.

Okt tilgj*engefighet
Bedre service

-

Pa de veiene som har

asfaltdekke er det mange
steder fulistendig krakke-

lert.

1 1994 ligger Enebakk
o
pa ca 1/3 av lands glennomsnittet nar det gjeldermidler til veivedlikehold.
(Kilde. SINTEF - Vegteknikk i Trondheim)
-

Vi er av den formening at dette
er en dArlig mate a forvalte
kommunal eiendom pA. Og
store grupper av lokalbefolkningen reagerer fordi den dArlige veistandarden ogsA betyr
reell verdiforringelse av hjem,
hus og eiendommer pA feiter og
i Enebakk forøvrig.
00 DETI'E ER POLITIKERNES ANSVAR!
Det har vrt drøftet ulike
aksjonsformer for A fA de folkevalgte til A forstA alvoret i denne saken. Bl.a. har velforeningen fra flere hold blitt oppfordret
til A organisere innsetting av
kommunale avgifter pA sperret
konto administrert a' advokat.
En alternativ aksjonsform kan
•fordte de som flei
seg reelt berørt til A. trekke fra
1017c pA husverdien ved ligningen i januar.
Flateby vels intensjon er imidlertid A fremme samarbeid pA
ahle omrAder som gavner
befolkningen. Vi ser derfor
frem til at politikerløfter nA bhir
gjort om til reelle planer og tiltak i et langsiktig perspektiv for
A styrke forvaitning av kommunal eiendom pA en slik mate at
det ogsA fØrer til verdiøkning
for lokalbefolkningen.

Med hilsen for
Flateby Vel
Asgeir Hansen, leder
George Boucher, sekr.

Tenk trivseI
-terik Enebakk!
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Vi har utvidet ápningstiden til ki. 17.00 fra mand.
til torsdag.
Fredag holder vi ápent
til ki. 15.30.

sparebanken
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I
I Ytre Enebakk og Fjeil
I TORSDAG27.OKTOBER I
I TORSDAG 29.NOVEMBER I
i Flateby, Kirkebygden og I
I
Dalefjerdingen:
I
I
I
ONSDAG 26.OKTOBER
I ONSDAG 23. NOVEMBER I

———————————
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Turnfest for 4000 j enter

Følgende pressemelding er 18.oktober sendt ut
fra Enebakk kommunes ordfØrer:
DET FATTIGE KOMMUNE-NORGE ORGANISERTE SEG 17.10.94 OG KALLER SEG
LAVINNTEKT-KOMMUNER.
Ordførere og rAdmenn fra BodØ, Elyerum, Fjeli, Førde,
Grimstad, Lunner, Nesodden, Sandefjord, Songdaien, Stord,
Verdai, Vestby og Enebakk kommune mØttes 17.10.94 for A
organisere kommuner som har sriig lave inntekter til A drivekommunale tjenester for.
Det ble vaigt et interimsstyre med ordfører Einar Holstad,Kr.F.,
Enebakk kommune i Akershus som leder.
Som styremedlemmer ble vaigt:
OrdfØrer Ole G. Fredheim, Ap, Fjeil kommune, Hordaland
OrdfØrer Harald Nessjøen, Ap, Lunner kommune, Oppland
Ordfører Terje Guibrandsen, SV, Nesodden kommune,
Akershus
OrdfØrer Egil Christensen, Ap, Sandefjord kommune, Vestfold
OrdfØrer Finn Repstad, Ap, Songdalen kommune, Vest-Agder.

Spreke turnjenter fra Enebakk. Bak fra V.: Kari Glavin, Vibeke Nordhagen, Nina Bergskaug, Vigdis
Bergskaug. Foranfra V.: Hege H.Klein, SynnØve Glavin, Kari Mette Nordhagen, Hege Bergskkaug.
Den store dagen med oppvisgressmatter i Bodo. Regnet silDen 28. juni kom det store innfling ph Aspmyra stadion kom
te uavbrutt fra svart himmel
rykket av tilreisende til
uten at wergudene forbarmet
hele dagen, sA defilering i vAre
Landsturnstevnet i BodØ. Fra
seg
over oss. Tynne drakter i
vakre grønne Enebakkdresser
hele landet kom vii fly,busser,
isende
kuide og regn stoppet
fra Asphaugen skole til
biler og tog. Fra turngruppa i
ikke
de
mange tusen turngiade
Aspmyra stadion og ApningsEnebakk I.F. var vi 8 forventjentene,de
hoppet og spratt sA
sermoni endte med dryppvãte
ningsfulle jenter som skulle
sØia skvatt. Fra tribunen var det
bade jenter og fane.
plasseres pa en skole i Bodo.
en flott oppievelse og stor
Temmelig matte etter 22 timer
stemning til tross for wer og
Det var dessverre ikke mye
pa "turntog" fra Oslo sammen
opphold denne uka med trening vind. A se omkring 1000
med 600 andre turnere, ble vi
rundt i Bodo.. SA det ble mange pAkledde veterandamer turne
plassert pa biologirommet PA
samtidig ph den store stadion
vAte treningsøkter. PA kveidene
Kirkehaugen skole. Enebakk
var et fantastisk skue. Den yngkunne vi til gjengjeid kose oss
I.F. hadde fAtt et helt rom for
re garde i aile regnbuens farger
og vi hadde blant annet en
seg seiv med 8 madrasser ph
var ogsA en praktfuli oppieveise
uforgiemmelig opplevelse i
rad og rekke.
og en verdig avsiutning pa en
BodØ kuiturhus medforestillingen "Over stokk og stein" av opplevelsesrik uke.
PA Landstumstevnet er det ingInger M. Holter. Det var et
en tid til hvile, sA det var bare A
Det var en noen mer sliten og
gedigent danseshow i et forrygjøre seg klar til velkomsttreff
matt gjeng som reiste fra Bodo
kende tempo, med 30 dansere
ph Rønviksfjellet.Her hadde vi
en uke senere, men stemningen
og komikere ph scenen.
en flott kveld med en 2 timers
ph toget var det ikke noe A si
tur til keiservarden. En ubeskripg. Landsturnstevflet vii nok fA
I meilom treningsøktene sA vi
velig utsikt, We Bodo by og
deitagere fra Enebakk I.F. i
Saltstraumen kunne vi beskue i, ogsA ph mye flott turn i
Oslo i 1998 ogsA!
Nordiandshallen. Her var det
det fine weret.
ogsA utdeiing av
Klokken 07.00 viste BodØ seg
Turnhilsefl fra
Bonsakprisen,SOm denne gangfra en annen side, og det var
fornøyde
jenter
en gikk til Sem I.L. vel forbare a ta regntøyet ph til treningsøktene ute ph forskjellige- tjent.

Aktiviteter i Grunnskoleuka
Grunnskoleuka er ar
lagt til uke 45, og tema
for uka er "Trygget,
trivsel og tilhørighet.
Ved enebakkskolene er
innskrivingen lagt til
denne uka.
i O

Ved Ytre Enebakk skole er innskrivinga lAgt til mandag 7.
november, ved Haugiia skole
onsdag 9. november og ved
Kirkebygden skole , torsdag 10.
november. (Se forøvrig annonse annensteds i avisen).
BailongteateretlDArekisten

Teater vii sørge for underhoidning i forbindelse med innsk.rivingen, og ved Ytre Enebakk
skole skal de nye førsteklassingene ph besøk til 3-kiassefaddere for a bli kjent med skolen.
Ved Ytre Enebakk skole blir
det stort foreidremøte i regi av
FAU kl.19.00 tirsdag 8.november. Da fir skolen besØk av
Jorunn Guibrandsen som skal
snakke om:
En skole for Kari og Ronny.
Hun har forØvng skrevet bok
med samme tittel.

Ved Kirkebygden skole blir det
foreidrekafe og konsert med
Enebakk skoiemusikkorps.
Aktuell dato for dette arrangementet er 10.nov. men det er
foreiøpig ikke spikret.
Ved Hauglia skole arrangerer
FAU basarkveld torsdag
10.november. Elevene har
laget høstbilder som skal selges, og det blir sag av kaffe,
kaker og brus. Overskuddet av
salget denne kveiden gAr til
nytt sceneteppe ved skolenb

Det vaigte interrimsstyret vii supplere seg med 2
fylkesordførere.
Interimsstyret skal forberede en konferanse 5.12.94 i Oslo
forlOO lavinntekt-kommUner og 5 lavinntekt-fyikeskommuner.
PA motet ble det redegjort for forskningsresuitater som viser at
tidligere rike vekstkommuner har butt fattige pga Statens
Inntektssystem. Myten om de rike vekstkommunefle fever likeye ii befolkningens bevissthet fordi den offentlige bevissthet
har en tendens til A ligge 10 Ar tilbake i tid. Det tas for lite hensyn til problemer knyttet til vekst i kommunen eller tilflytting
med derav følgende redusert famiiienettverk. Dette fØrer til
Økte behov for offentlige tjenester. Videre fører det til behov
for nybygging av skoler og offentlige institusjoner.
Statens Inntektssystem legger dessuten for mye vekt ph spredtbosetting og for lite vekt ph antall elever, sosiaihjeipsklientenes
variasjon i stønadsbehov, enslige i alie aidre, arbeidsiedige og
flyktninger.
MAlet bØr were A gi alle innbyggere ti1nermet sarnrne 1ivs1tsjon uansett hjelpebehov. Det nAwerende inntektssystem for
kommunal og fylkeskommunal sektor umuliggjør dette.
Interimsstyret vii arbeide for A tailfeste disse behovene.
Vennhig hilsen
Einar Hotstad
ordfØrer i Enebakk kommune
Henvendelse: OrdfØrer Einar Hoistad, Enebakk kommune,
1912Enebakk.
Telefon arbeid 64 92 60 60, telefax 6492 71 11.
Telefon privat 64 92 46 09, mobiltelefon 94 22 34 31. ,

Nei-stafett
gjennom Enebakk
0

kunne misforstA budskapet.
Mandag 22. august, kiokka
halv to ph ettermiddagen, stoentusiastiske Nei-folk klar med
sykkei ved grensen til
Relingen. Her skulle stafettpinav
overrekkes
nen
RiingensEU-motstandere som
seiv var ferdig med A bringe
stafettpinhlen gjennom sin egen
kommune.
Sykkeistafetten er et ledd i
"Ungdom mot EU"s arbeide.
Ferden har gAtt gjennom store
defer av Finland og Sverige, og
nA er turen kommet til Norge.
Stafettpinnen, som viste seg A
were en vimpeistang, pAmontert de nordiske flagg, ble festet
til en av enebakksyklene og sA
startet turen gjennom kommunen. En følge bil,tydeiig merket
"NEI til EU" gjorde at ingen

PA Flatebysenteret og i
Kirkebygda hadde ivrige Neifolk rigget til stands. Her ble
syklistene mottatt og tiijublet.
Praten gikk iivlig'og engasjert
meilom brosjyrer og piakater.
Etter ca. 3 timerpA Enebakkjord, ruiletstafett-pinne-vimpe
len over grensen til Ski. Ingen
tvil om at det kan komme mye
fint og spennende ut av EUkampen, mente fornøyde motstandsfolk, som med sykkeistafetten markerte Apningen av
hstens store "dugnad" i
Enebakk.
Dugnaden fortsetter med stands
fra flere steder i bygda fram
mot 28. november.
Kjell Matheussen

KOMPOSTEN
ARRANGEMENTER PA EMAUS,
SØn 23.10.ki.11.00
Søndagsskole
Tir 25.10 ki. 18.00
Barnekoret Dynamis
Tirs 25.10 kI. 19.15
Ungdomskoret Synzygus
Ons 26.10 kI. 19.30
S amarbeidsmØte
Fred 28.10 kI. 19.30
Fredagsklubben
SØn 30.10 ki. 18.00
Familiefest. Anfindsen
Tir 1.11 kI. 18.00
Barnekoret Dynamis
Tir 1.11 kI. 18.30
Misjonsring hos Helene
BarbØl.
Ond 2.11 U. 18.30 Yngres
Tors 3.11 kI. 17.30
Barnelag
SØn 6,11 kl.11.00
Søndagsskole
Tir 8.11 ki. 18.00
Barnekoret Dynamis
Tirs 8.11 ki. 19.15
Ungdornskoret Synzygus
Onsd 9.11 kI. 19.30
Husmøte hos Karin og
Carsten. Barbøl
Gunnar øvstegârd
Fred 11.11 ki. 19.30
Fredagsklubben
Sønd 13,11 kI. 18.00 Sang
og musikk fest. Besøk fra
musikklassen pa Fjellhaug
skoler
Tirs 15,11 kI. 18.00
Barnekoret Dynamis
Onsd 16.11 kI. 18.30
Yngres
Torsd 17.11 kI. 17.30
Barnelag
Fred 18.11 ki. 12.00 Basar
LØrd 19.11 kI. 10.00 Basar
SØnd 20.11 kI. 11.00
SØndagsskole
Tirs 22.11 ki. 18.00
Barnekoret Dynamis
Tirs 22.11 ki. 19.30
Møteuke starter. Misjonr
Jon Gaustad
Onsd 23.11 ki. 19.30 MØte.
Jon Gaustad
Torsd 24.11 kI. 19.30 MØte.
Jon Gaustad
Fred 25.11 ki. 19.30 MØte.
Jon Gaustad

Neste Komposten: 25.nov.
Innievering: 1 6.november

JULEMES SE
Enebakk menighet arrangerer julemesse i Kirkestua pa prestegarden i Kirkebygda fredag 2. og lørdag 3. desember.
Har du begynt A bake 61 jul? eller planlegger du a skaffe deg
julebaksten pa nrmeste dagligvareforretning?
I Kirkestua vii du fá aniedning til a kjøpe hjemmebakte kaker!
Saig av julepressenter - julebasar med flotte hàndarbeider til
gevinster - terming av juiegrana pa prestegârden - sangog
musikk - kafeteria.
Vi Ønsker deg velkommen innom Kirkestua i begynnelsen av
desember for a oppleve koselig førjuis stemning.

Julemessekomiteén

Enebakk Sparebank
siste nytt.
Konkurransetilsynet ga oss fuilt
medhoid i kiagen pa bankforeningens tilknytningsgebyrer pa
11,5 mill. icr.
Bankforeningene har anket
denne avgjØreisen inn for
Administrasjonsdepartementet.
Sparebankforeningen har i mellomtiden gitt Enebakk
Sparebanket tilbud om tiiknytfling for kr. 250.000,For at vi skal kunne benytte oss

IL DRIV OG ENEBAKK I.F.
inviterer til

STOR DANSEFEST
pa Ignarbakke
lørdag 12november kl.19.30
i forbindelse med Kulturdagene 1994

MUSIKK:

.pr. person
Entre: 100 kr.
Frajulebasaren i Kirkestua i 19903

Spekemat m/tilbehØr, mineralvann, 01 og
kaffe fáes kjøpt.
Bindende pàmelding innen 5.november til:
Lillemor Vedal, Driv, tif. 64 92 45 80
Dag Meiheim, Enebakk, tif. 64 92 87 82

VEL MØTT

MI1ng, oljer'egter og arillet t')iI3øHig
vfl

av dette tiibudet, ma vi fâ forienget vAr konsesjonsfrist og
opptrappingsplan for ansvarskapital. Dette har vi søkt
Finansdepartementet om og vi
regner med a fA et svar fØrjul.
FAr vi dette innviiget, er vi tilbake der vi var for et og et
haivt fir siden. Med andre ord:
ENEBAKK SPAREBANK
KANFORTSATF BLI EN
REALITET.
Halyard Waade

skl ikke kie9 herJ

En del avfall innehoider m!ljøgifter sam
krever spesialbehandling.Det gjelder
bl.a.rester av maiing,lakk,løsemidler,
brukt olje,hobbykjemikaler og gamle
bilbatterier.Kommunen har egne mottak
for spesialavfall.
Vr sà sniFF og bruk dem.

Her er kommuber rnoTT(19
or Spe9iJv]I:
Ytre Enebakk Bensin & Service
Enebakk Finasenter
øyren Bensin & Service

Enebakk Kommune

ROME RIKE
AVFALL5FOREDLNG
Tif. : 63 84 12 20

FESTKOMITEEN

ST,ALG

VflMPflSTPN
0

FOLLO PA KARTET

Praktisk miljØvern:

Mili Otime pa' Haugstein

For første gang er det
laget et kart som viser
hele Folio, som geografisk omrade:
"Follokartet - turplan-,
ieggingskart for Folio kommune".
Kartet er utarbeidet i
FollomrAdet i samarbeid med
Akershus Fylkeskommune.
Østlandets Biad har stAtt for
distribusjonen til alle husstander i Folio.
Husstandene i Flateby og
Kirkebygda fikk kartet som Cpost.
I Ytre Enebakk ble kartet
omdeht av avisbudene.
Dessverre har ikke alle fAtt kartet, av uiike Arsaker.

Har du ikke fAtt kartet kan du
hente et eksemplar i kommunen.
Follokartet gir et godt grunnlag
for A planlegge turer i Folio, tur
til fots eller pA sykkel. Srlig
for fotturer kan det vre behov
for bedre kart under selve
turen. "OsloØstmark", turkart
eiler orienteringskart gir met
informasjon. For Enebakk er
det nevnt at vi har turkart.
Forehøpig finnes turkart bare
over de vestre deler , pA turkartet over Ski.
Turkart over hele Enebakk er
under forberedelse, og det er
planlagt ferdig til vAren.
GOD TUR

FornØyde elever fra 4A pa Stranden skole har hatt "kompost-time" og fdtt T-skjorter fra
Akershus fylkeskommune.
Onsdag 1 2.oktober var pA nytt
elever fra Stranden skole invitert til miljøundervisning hos
Johan EIIigsen pA Haugstein
Gird. Akershus fylkeskommune stØtter opp om holdningsarbeidet Johan Ellingsen
driver i samarbeid med
Stranden skole pA Flateby.
Alle 4.klassingene fikk Tskjorter med motto "Fra matbord til matjord" av fylkeskommunen, og førtito viltre
elever fra 4A og 4 B sto lydhøre og Irte om nytten ved
kompostering. Samtidig fikk
de se at plast og blikkbokser,
glass og moderne karameilpapir ikke blir til jord. Slike
tin skal ikke blandes i matavfailet.

Det er spennende A se hvordan matrestene som but samlet inn fra familiene pA
Flateby pA kort tid but gjort
om til fet og fin matjord.
Matavfallet blir kvemet opp
og blandet med bark og halm.
Deretter blir det lagt i lange
hauger - kompostranker. Inne
i komposthaugene gjør miiioner av bakterier jobben med
A lage matjord av matrestene.
Etter tre mAneder kan det brukes som gjødsel pAjordene.
NAr den ferdige komposten
bar fAtt stA litt, blir den ogsA
fin-fin blomsterjord.

Daniel fra 4B viserfram ferdig Kompost. For fire mdneder siden var dette gufize
matrester.

Vakre bilder i Kirkestua
Det blir anledning til a
oppleve en scregen og
vakker utstilling nãr billedkunstneren Ingvild
Solberg fra Ytre
Enebakk stiller Ut akvareller og malerier i
Kirkestua i tidsrommet
5 - 13 november.
Ingvild Solberg som oppnnnehg kommer fra Arendal, er 34
Ar og har bodd i Enebakk i 12
Ar. Hun er utdannet adjunkt og
arbeider nA deltid som tegneiret ved Stranden skole. Mange
har stiftet bekjentskap med
Solbergs kunst gjennom hennes
deltageise pA en rekke kollektiye utstillinger bide i Enebakk
og i østlandsregionen. Det er
imidlertid første gang hun stiller ut separat i stort format.
Utstillingen omfatter omiag 30
katalognummer hvorav de flestearbeidene er malt ilØpet av
det siste Are t.

Ingvild Solberg har arbeidet
spesielt med akvarell og ha retterhvert tilegnet seg en høy teknisk ferdighet blant annet nAr
det gjelder A skildre landskap
hvor motivene i all hovedsak er
hentet fra Enebakk. Hennes
evne til A fange lyset er sregen og kommer srlig til
uttrykk i stihleben hvor lyset
reflekteres i objekter som for
eksempel glass og flasker. I de
senere Arene har Solberg ogsA
tatt opp akrylmaleriet.
Maleren Bjorn E. Christiansen
fra Flateby har vrt en sentralveileder i dette arbeidet.
Motivvalgene kan variere. Ofte
skildres landskap, med en poetisk surrealisme men innslag av
sakral symbolikk kan ogsA spores. Solberg deltok ved
østlandsutstillingen i fjor med
et mindre landskapsmaleri i
akryl.
Ingvild Solbergs utstilling vises
i sammenheng med Enebakk

kommunes kulturdager og
representerer et rikt supplement
til det øvrige tilbudet. Søndag
6. november inviterer kunstneren med venner alle interesserte
lii en egen kulturkveld der flere
lokale utøvere vii delta med
ulike uttrykksformer i utstillingslokalene. Her skulle det
vre duket for en total opplevelse der bilder, ord og toner
vii fylle det radisjonsnke stuene i den gamle forpakterboligen
i Kirkebygda.

Stier og sykkelruter
depl as, ser, severd Igh
na ur og dyreli

God nyhet fra
Kirkebygden skole
Kirkebygden Sanitetsforening
er flinke til A bruke pengene
sine pA hokalt plan, og denne
høsten hat Kirkebygden skole
fAtt en gave som er verd ca
2.000 kroner.
Sanitetsforeningen hat kjøpt 2
medisins4p med fullt utstyr,
og en berbar førstehjelpskoffert som klassene kan ha med
seg pA tur. Hjertelig takk fra
elever og personale ved
Kirkebygden skole.
Skolen vii ogsA samtidig rette
en hjertelig takk til He.iselaget

Tenk
trivsel
-tenk
Enebakk!

Tenk trivsel

for 3.000 kroner som gjorde det
mulig for skolen A gjennomføre alle tiders matpakkedag den
22.september. Det ble dekket
langbord i alle kiasser, og kjøpt
inn sunn og deilig mat, grovbrød, heverpostei,'. ost o.s.v.,
Matpakkedagen arrangeres for
A Ire elever stint kosthold og
gode matvaner.
Hjertelig takk til bide
Kirkebygden Sanitetsforening
og Helselaget fra
Elever og personale pA
Kirkebygden skole

-tenk Enebakk!
I
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TIf. 64 92 56 08
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HAR DU EN NAKKESLENGSKADE?
uIYTRE ENEBAKK HUSMORLAGS
KORTTIDSBARNEHAGE
fit'

RM

Kanskje vi kan hjelpe deg. Nakkes1engskaddS Forening er en
nystartet interesseorganiSaSiOn etablert og ledet av tidligere
skacide.

VI HAR FLYTTET

VAr mAlsetting er A hjelpe vAre nakkeslengskadde medlemmer
til A komme tilbake til et sA fuliverdig liv som deres forutsetfinger tilsier.

NY BES0KSADRESSE:
BJERKELY MISJONSSENTER, KIRKEBAKKEN I
1914 YTRE ENEBAKK
Postadresse: Postboks 30,
Nytt tlf.nr.: 64 92 50 92

Som skadede har vi selv erfart hvor lang og vanskelig veien
mot et mindre smertefylt og bedre liv kan vere. PA din vei mot
rehabilitering vii du stA overfor en rekke instanser som f.eks.:
* ieger
* forsikringsselskaP
* trygdekontor
* fysioterapeuter
* arbeidsgiver
* advokater

1914 Ytre Enebakk

Apningstider:
Tirsdager og torsdager kL08.00 - 13.00

DAGMAMMA
ledig i Vàglia
for barn fra ca 3 ár
Har selv to barn.
Røyker ikke
Referanser kan gis.

Tif. 64 92 5153
ARSMØTE
i Basketgruppa
ENEBAKK

27.1011.19.00

i Klubbhuset pa Plassen
' vere styret i
Forsiag ma
hende innen 24.10

TIL SALGS
NASJONALFORENINGENS
HELSELAG, ENEBAKK

Apent mote
Tema: Trygd og trygderettigheter

c

m/trygdesjef øyvind Gundersen
Kantina herredshuset

Vi arbeier for at vAre medlemmer raskt skai komme til den best
mulige behandling, og samarbeider derfor med blant annet
leger, sykepleiere, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer,
sosionomer og advokater.
For A bedre den nakkeslengskaddes muiigheter vii vi arbeide
for a
* Øke forstAelsen for og kunnskapen om
nakkesiengskader gjennom aktivt og mAirettet informasjonsarbeid.

torsdag 26.oktober ki. 19.00
Enkel servering

Styret

ptNwMnET!T

* hjelpe den erikelte skadde til medisinsk
rehabilitering og til okonomisk og juridisk
bistand bl.a. ved A tilby gratis juridisk
konsultasjon.

FØRSTEHJELPSKURS
Vi avhoider 30-timers kurs i førstehjeip
med start mandag 7.nov.1994 kl.18.00.
/Kurset vii gà hver mandag og onsdag
(18.00-21.00) i 5 uker.
POL
Kurset vii bli avholdt pa Stranden skole, Flateby. Pris pr person
er satt til kr.200,- og betales ved frammØte.
pa
PA melding skier til Norsk Folkehjelp pa Flateby

mobiltif. 942 36 811 eller til Tommy Pedersen pa
tlf 64 92 80 61 (e.17.00)

I?.

44

Etter I âr har vinä màttet utvide Bua.
Vi har fAtt flere ieverandører og masse
nytt i hyilene.
Veikommen til hyggelig handel.

Gode parkeringsmUligheter.

Eva
64924552

Bent
64925174

- 14

Eva
64924249

NA GAR TRAILEREN
TIL LITAUEN
Norges Husmor Forbund har et samarbeid med kvinner i Øst-Europa, og skai i
den anledning sende en trailer med k1r
til Litauen.
Ytre Enebakk Husmorlag er spurt om de vii bidra med A
fyile traileren, og det trenger vi jo seivfølgeiig hjelp til.
Alle som har kiter de vil bidra med kan levere dette i:
Fjellknatten Barnepark pA onsdag 26.oktober
FOR kl.16.00.

Heilvi Saitnes
We Enebakk Husmorlag

VArt mAi er A vre landsomfattende, og vi vii, nAr det er naturhg, opprette iokalavdelinger over hele landet.
HUSKELISTE FOR EN NAKKESLENGSKADET:

Søndag 23,okt.kl.10.00
FamiliesøndagSSkOle
Fred Vidar Hjortland deltar
Søndag 30.okt.kI. 10.00
Søndagsskoie
kl.18.00 MØte
Tirsdag I.nov. khIl.00
Formiddagstreff
Søndag 6.nov.kl.I0.00
Søndagsskole
kl.l 1.15 MØte
Søndag 13,nov. ki. 10.00
AktivitetssØndagsSkOle
kl.18.00 Steinar Johansen
Onsdag 16,nov. kI.19.30
Menighetsmøte
Søndag 20,nov. kI.10.00
AktivitetssØndagSSkOle
kl.18.00 Mote
Søndag. 27 .nov. kI. 10.00
FrokostsøndagSSkOle
kl.18.00 MØte
VELKOMMEN TIL BETEL

Dersom du Ønsker mer informasjon om NakkesiengskaddeS
Forening, er det Apent hus hos Liv Hagen I Revefaret 26, VAgiia
den 1.november k1.19.00.

Vi serverer kaffe.

10
Apen torsdag 10 - 18, fredag 10 - 17, lørdag
oss!
Passer ikke âpningstiden, bare ring

Mange nakkesiengskadde er ofte alene med sin skade og møter
liten forstAeise for sine probiemer. Vi har derfor opprettet en
kontaktpersOflOrdfliflg hvor vAre medlemmer fAr en personlig
kontaktperson som seiv bar føit behovet for noen A prate med
om skaden, og som kjenner det probiemet som føiger med.

* Hold deg i ro etter uiykken
* Oppsøk Iege sA snail som muiig.
* personskademeiding til forsikringsSelSkaPet
* Meld personskaden til pohitiet
* God stØtte under nakken ved hvile
* Kontakt NakkeslengSkaddeS Forening

GAVEBUA I YTRE

Hvit,pen sprinkel barneseng kr.350.
Henv. tif. 64924422

Eilers kan du treffe meg pA tif. 64924505.
- iettest etter kl.17.00.

JULEVERKSTED
FØrste kveld 15.11,94.
Denne gangen, og 22.11. lager og maler
vi troildeigfigurer.

Kjempefrne julegaver.
29.11. lager vi juletrter i lappeteknikk.
Det er mulig A melde seg pA en kveld av gangen.
Kr:100 pr kveld for medlemmer, kr 120 for ikke medlemmer,

Sted: Flateby Barnepark. Tid.: kI.18.30 - 21.30
Pameldingsfrist: 10. november
Pamelding er bindende og skjer til:
Lise Mette Sveum, tif. 64

92 9127

NESTE UTGAVE
AV KOMPOSTEN
KOMMER
25 .NOVEMBER
FRIST:
16.NOVEMBER.
VART
TLF.NR. 64926060
LINJE 222
TELEFAX:
64926588.
Ten
trivsel
-tenk
Enebakk!
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ENEBAKK KOMMUNE
FORHANDSSTEMMEGIVNING

I Enebakk kommune holdes det folkeavstemning over
spØrsmâlet om Norge bør bli medlem av EU, sØndag
27.november og mandag 28.november.
Du har stemmerett ved folkeavstemningen hvis du er norsk
statsborger og har fylt 18 ár senest 31 .desember 1994.
Hvis du ikke kan mote fram i stemmelokalet pa
avstemningsdagen, kan du stemme pa forhànd. Du kan
forhandsstemme i den kommunen som du selv Ønsker. Hvis du
forhândssternmer i en annen kommune enn der du er innfØrt i
folkeregisteret, husk at stemmen skal nâ fram til
hjemstedkommunen gjennom posten innen avstemningsdagen.
Du kan forhãndsstemme fra og med 1 0.oktober i Herredshuset,
formannskapskontoret, i kontortiden ki.08.00 - 16.00. I tiilegg
er det aniedning til a forhândsstemme fØlgende dager utenom
kontortiden:

Sted:
Herredshuset,
formannskaps
kontoret

Enebakk syke-/
aldershjem

Dato

Klokkeslett:

31.10
25.11
26.11

16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
10.00 - 12.00

22.11

10.00 - 12.00

Musikk for alle
Deltagelse, tiihørighet og medansvar - kjente toner som i kommuneNorge nâ for tiden blir annet enn
ord, men det er en prosess som tar
tid. Hva er det vi snakker om? Jo,
reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming og det
arbeidet som Norges Sang- og
MusikkrAd hat satt i gang i samarbeid med NFPU, Norsk Forbund
Psykisk Utviklingshemmede.
for
Mâlet er A gi lokale musikktilbud til
mennesker med utvikiingshemming
med tanke pA integrering i nrmi1jøet.
Norges Sang- og MusikkrAd har
hatt et samarbeidsprosjekt med
NFPUgAende I reformperioden.
RAdet vii legge til rette for at mennesker med psykisk utviklingshemming kan vre aktive, og rAdet tilbyr veiledning og skoiering til kommunene. Det har skjedd mye pA
omrAdet og mange positive erfaringer er høstet. I de kommunene
som har kommunal musikkskole,
arbeider rAdet for at disse skal vre
aktive I gjennomføringen av reformen. Over det ganske land har clever med psykisk utvikiingshemming bide enetimer og samspiiltiibud i musikkskolen. Det nye nA er
at Enebakk er i ferd med A bli tegnet opp pA dette kartet. Enebakk
lokailag av NFPU har et samarbeid
i gang med Vik musikkskoie som er
det nrmeste man kan komme en
kommunal musikkskoie I vAr bygd.
I tiilegg har lokaliaget trukket en
musikkterapeut med i arbeidet.
Dette kan bli et spennende prot, sier Tom Henriksen, leder i
Enebakk lokaliag av NFPU. Men vi
er pA kartleggingsstadiet - det er
sendt Ut en informasjon til alle psykisk utviklingshemmede via konsuient for funksjonshemmede, og
lokallaget venter spent pA svarene
som vii forteiie oss hvordan vi skal
gA frem lokait med dette arbeidet.
Fiere lokailag av NFPU over hele
landet har samarbeidet med
musikkskoler og fAtt til tilbud.
Musikk em et fint fritidstilbud,
avsiutter lokailagslederen som selv
liker A kiunke litt til husbruk.
Tove Britt Henriksen

K

Einar Hoistad
valgstyrets leder

ENEBAKK KOMMUNE

IGANGSETTING AV PLANARBEID
Enebakk kommune har startet arbeid med en delpian til kommuneplanen:
Plan over anlegg og omrâder for idrett og friluftsliv.
Arbeidet vii bestã av:
* utarbeiding av mAlsetting, definisjoner og utfordringer
* registreringsarbeide
* innsamling og bearbeiding av inkomne behov og innspiil
* utarbeideise av en langsiktig plan (10-12 .r)
* utarbeidelse av handlingsprogram (4 ar)
BerØrte parter er tilskrevet.
Informasjon om planen kan faes pa kulturkontoret
Tif. 64 92 60 60. Frist for a
komme med behovsmelding/søknader er 7.november.

Kulturadministrasjonen

KIRKEBYGDEN UNGDOMSKLUBB

KLUBBKVELD MED
SEKSUALOPPLYSNING
Kirkebygden ungdomsklubb far besØk av lege
Cecilie Alfsen som vii snakke om kjønnssykdommer
og prevensjon , fredag 4.november kL19.30
Kvelden er tipen for alle interesserte
FORD SIERRA, 1,6L -1985 MOD. SELGES.
TLF. 64 92 45 35

IV

ENEBAKK KOMMUNE

STEMME HJEMME?
Folkeavstemning over spØrsmAiet om Norge bør bli medlem ày
EU er sØndag 27. november og mandag 28.november
Du har stemmerett ved foikeavstemningen hvis du er norsk
statsborger og har fylt 18 Ar senest 31 .desember 1994.
hvis du ikke kan mote Opp i stemmelokalet pA
avstemningsdagen pa grunn av sykdom eller ufØrhet, kan du
sende en sØknad til valgstyret og be om a fA stemme hjemme
eller der du oppholder deg. Det er ikke nØdvendig A ta kontakt
med valgstyret dersom du er innlagt eller bor pa institusjon der
det arrangeres forhAndsstemmegivning.
Fristen for A sØke om A fA stemme hjemme er
22.november 1994 kl.15.00.
I brevet til valgstyret ma du opplyse:
- hvorfor du ikke kan mote Opp i stemmelokalet
- fulit navn og fødselsdato
- nØyaktig adresse(r) heit fram til 26.november.
En person over 14 Ar mA bekrefte skriftlig at hun/han kjenner
deg og at du er sA syk eller ufør at det ikke er mulig for deg a
mote fram i stemmelokalet pA avstemningsdagen.
Hvis du ikke kan undertegne brevet selv, mA du fA en person
over 14 Ar som kjenner deg til A undertegne brevet. Denne
personen mA undertegne brevet med sitt eget navn.
Er det vanskelig for deg A skrive, kan du ringe kommunen.
En stemmemottager vii senere (for 26.november)
oppsØke deg og motta stemmen din.
Adresse og teiefonnummer
til valgstyret er:
Enebakk valgstyre,
Herredshuset,
1912 Enebakk
TIE: 64-926060

Einar Hoistad
valgstyrets leder

ENEBAKK KOMMUNE

STAR DU I MANNTALLET?

Det skal holdes folkeavstemning over spørsmAlet om Norge bør bli mediem av EU,
sØndag 27.november og mandag 28.november.
Du har stemmerett ved foikeavstemningen hvis du er norsk statsborger og har fylt 18 Ax senest
31.desember 1994.
Hvis du ikke stAr i manntallet, kan du ikke stemme. (Manntaliet er fort pr. 1.9.)
Du kan undersøke om du stAr i manntallet i Enebakk kommune nAr manntalisiistene blir lagt Ut.
Listene blir liggende ute fra og med 18. oktober til og med 8.november pA følgende steder:
Flateby
Kirkebygda
Hammeren/Dalefjerdingen
Ytre Enebakk

- Flateby Postkontor
- Herredshuset
- Storkiosken (tidl.dagligvareforr.)
- Ytre Enebakk Postkontor

Dersom navnet ditt ikke stAr i manntallslistene som er lagt Ut, kan du kiage til valgstyretinnen
8.november ki.15.00.
Klagen skal vre skriftlig, og den skal begrunnes.
Valgstyret skal behandie kiagene over mannta1iet,og rette eventuellé feil i mote i Herredshuset,
formannskapssalen, tirsdag 8. november ki.19.00.
MØtet er Apent. Den som har kiaget kan mote fram, uttaie seg
og legge fram bevis for at hunThan har rett til A stA
i manntallet.
I stedet for A mote fram selv, kan du sende en
annen person som din fuilmektig.

Enebakk 4.oktober 1994
Einar Hoistad
Valgstyrets leder

KOMPOSTEN

ENEBAKK KOMMUNE
Ved sosialkontoret er fØlgende stillinger
ledige:

BARNEVERNKONSULENTER:
(2 faste stillinger)
Stillingenes oppgaver:
Bamevemtjenesten har ansvar etter Lov om barneverntjenester.
Det legges vekt pA tverretatlig samarbeid.

SOSIALKONSULENT
(1 fast stilling)
Stillingens oppgave:
RAd, veiledning og saksbehandling etter Lov om sosiale
tjenester
Kontoret har flyktningkonsuient, tiltakskonsulent og 1 Økonom.
Kvaiifikasjoner:
Stillingene Ønskes besatt av sosionomer/bamevernspedagoger.
Andre med relevant utdanning og praksis kan søke. Personlig
egnethet vil bli tiliagt stor vekt.
Vi tilbyr:
* barnehageplass
* opphering og kompetanseutvikling
* deitakelse i interkommunait prosjekt med fylkesmannen som
prosjektleder
* fleksibel arbeidstid
* Iønn og arb.vilkAr etter gjeidende tariffer, avtaler og
reglement.
Nermere opplysninger ved sosialsjef Ingegerd EspAs
tlf, 6492 60 60.
SØknad med bekreftede kopier av vitnemAl og attester, samt
referanser sendes Enebakk Sosialkontor, RAdhuset,
1912 Enebakk, innen 15.november 1994.
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ENEBAKK KOMMUNE
Innskriving ved barneskolene
i Enebakk.

Innskriving av barn som skal begynne pA skolen hØsten 1995
blir foretatt i alle kretser i uke 45/94. Barna møter ved den skolen de sokner til. Innskrivingen gjelder alle barn som er født i
1988 og bosatt i Enebakk.
Barna bes mote til følgende tider:

Ytre Enebakk skole mandag 7. nov. ki . 09.30
onsdag 9. nov. U. 10.00
Hauglia skole
Kirkebygden skole torsdag 10.nov. U. 11.00
For barn som har bodd i Enebakk mindre enn 1 Ar, mA dApseller fødselsattest tas med.
ønsker noen A begynne pA skolen fØr det Aret de fyller 7 fir, mA
søknad om dette tas med ved innskrivingen. søknaden mA ogsA
leveres dersom barn født i 1988 Ønsker A begynne pA skolen
senere enn høsten 1995.

Velkommen til skolen!
Skolesjefen

FAKKELTOG
Hauglia og Stranden skoles elever markerer FN-dagen 24.oktober 94 med fakkeltog
Vi møter pA Hauglia skole kl.18.00
Stranden skolemusikkorps spiller.
Vi hAper at fainilie, venner og bekjente ogsA kommer.
Det blir saig av fakier pA skolen
fra kI.17.30. Pris kr.20 pr stk.
Overskuddet av salget gAr i sin heihet til TV-aksjonen 1994. , sA
mot opp og bli med. Akershus Romerikes Blad, Komposten og
NRK er ogsA invitert.

Hilsen FAU ved Hauglia og Stranden skole

KURS I JULEDEKORERING
MED LIZZATPAINT!!
15. november setter vii gang juiekurset i
tekstiimaling. Kurset vil strekke seg over 4
kvelder og vi skal dekorere diverse gaveartikler
og ]age juledekorasjoner. Eksempler pA hva vi skal lage er:
Dørskilt, bilder, dekorere trefjel og T-shirts. Det vii ogsA bli
lagetjuleduk med brikker og applikert pA evt.hAndklede og kiut.
Kurset har 14 firs grense, men i følge med voksen sA tar vi imot
yngre deltakere ogsA.
Kursavgift:
75,- for medlemmer av Husmorlaget og 150,- for ikke medlemmer. Materiell inngAr ikke i kursavgiften, men testere pA
maling holdes av kursholdere.

ENEBAKK KOMMUNE

Pleie og omsorgsavdelingen

Fredag 2 1. 10 kl. 19.00.
Bibeltime v/rektor
Egil Sjaastad.
Søndag 6.11 kl. 19.00.
Ragnar Ljønes
Fredag 18.11 fra U. 15.00.
Julemesse/Basar
Lordag 19.11 fra kl. 10.00.
JuievxsscAaasair - Søndag 27.11 kI. 19.00.
Jakob HAnes

JULEMESSE /BASAR

Off. godkjent hjelpepleier, to faste 50 % stillinger, turnus.
Off. godkjent hjelpepleier, fast 100 % stilling, turnus.
Stilligene er ledig fra 1.1.1995.
For nrmere opplysninger, kontakt
avdelingsleder JohanneHeigheim, tlf. 64 92 44 60.

Program:
Andakt, sang, kafetena. loddsalg, hresalg og
julegavesalg.

Nattavdelingssykepleier:

2 miljøassistenter, helgeavløsere hver 3. helg.
For mermere opplysninger, kontakt boligleder
Rosaline Schaug. TV. 6492 5631
Ved utvelgelse av medarbeidere vektlegges faglige kvalifikasjoner, samarbeidsevne og personlig egnethet.

Søknad sendes innen 11.11.1994 til :Pleie og omsorgsavdelingen, Enebakk kommune,
Kopasveien 5, 1914 Ytre Enebakk

Tirsdag 25.oktober U 19.00.
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KOMMUNE

KIRKEBYGDA
BARNEHAGE
LEDIG BARNEHAGEPLASS (1/1)3 -7 AR
Henv. Johnny
NyløvoId
tlf. 64 92 72 02

HJERTELIG TAKK
for all vennhig omtanke og all oppmerksomhet
v/Jacobs sykdom og bortgang, og for den
store gaven til Marl Menighetssenter
ved bisettelsen.
Done Marie Ungersness m/familie

KJubbleder

Misj onshuset
Ytre Enebakk

PA Ytre Enebakk Missjonshus

Gaupeveien bokollektiv:

Vi far besØk av representanter fra klinikk for seksuell
opplysning som vii snakke om kjønnssykdommer og
prevensj on.
Alle ungdommer er hjertelig velkomne.

Er det noen som produserer plastartikier i
Enebakk, sà ta kontakt
med undertegnede.
Halyard Waade
Naringskoordinator
Tif. 64926495

Enebakk syke og aldershjem:

Pãmeldingsfrist: 14.november til Helvi Saitnes
ph tif. 64924017

Temakveld

pLASTPRODUKSJON
I ENEBAKK

Fredag 18.11 kI. 15.00-20.00
Lørdag 19.11
ki. 10.00- 17.00

Fast 50 % stilling. LØnnstrinn 27. Tumus. Stillingen er ledig fra
1.1.1995. For nrmere opplysninger, kontakt pleie og omsorgsleder Unni Floberghagen, tlf. 64 92 44 60.

YTRE ENEBAKK UNGDOMSKLUBB

Det er nâ anledning til a
leie parkeringsplass for
lastebiler pa Flateby.
Har du behov, sa ta kontakt med:
Halyard Waade
Neringskoordinator
1912 Enebakk
Tif. 64 92 64 95

søker medarbeidere til fØlgende stillinger:

Da sier vi bare hjertelig velkommen til alle virkelystne til koselige førjulskvelder sammen med Kine Jensen.

Ytre Enebakk Husmorlag
Helvi Saitnes

PARKERING FOR
LASTEBILER PA
FLATEB Y

Ten
trivse!
-tenk
Enebakk!

KOMPOSTEN

FAG
Din lokale rørlegger

&

ANDRESEN
SONNER A/S

Parabolantenner - NokkelfiIing

Marit Elin Sørli
Naturterapeut

Per-Erik østlie as 0
0
.din lokale byggmester 0

ENEBAKK NATURTERAP!

IISI4YTREENEBAKK-TLF.64924340

gir tryggliel

IU

A

El

GJENSIDIGE

forsi kri ng
Kirkegt. 1,

Vektertorget

2000 Lillestrom

1

TIf. 64 92 70 44
Fotsoneterap!, aromaterapi, kineslolog!, øreakupunktur,
kranlosakralterap!, kostho!dsvelledn!ng, magnelfeiffcrap!.
Diplom fra Institutt for Helhetsmedlsln - Medlem avNFS
Rugvn. 4 B

1912 Enebakk

Durud Gfird
1914 Ytre Enebakk

Autorisert regnskapstorerselskap

- DØgnservice -

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 6492 63 03

TIf. 64 92 4630
Mobil 030 04 997 - 03038 565

i

VO

" 57

TLF. 64 92 79 00

Ludvigsen Kulde

Pb. 125-1914 Ytre Enebakk

Saig, service og montasje

BRUKTE OG NYE DELER
VRAKBILER KJØPES

Postboks 9 - 1912 Enebakk
Mobil: 942 36 224 - Persons. 96722 77
Priv. 64 92 64 94

1911 Flateby

Nyeng
Apn.tider: 10-17/14

Telef. 64 92 77 77

Alt I innramming
Rask levering

Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Vakthold - alarmmottak,
alarmsentral

TH. 64 92 86 10

Megler'n I Enebakk
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe
bade kjø per og selger.

Robert Wessel

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

Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulviegging

TRYTIEIENDOMSMEGL!NGAS
E066866 70.64625570

Enebakk Bildeler

innen kjel, frys og aircondition

UTsIKTs
RAMMEVERKSTED

ENEBAKK VAKT
OG SERVICE

Personsoker 096 97 823

Telefon: 63 81 09 1

Alt

v/Ole Anton Gystad

7eunskpskentor a.1

Maier & Tapetserer

Rorleggerfirma
ERIK KJELGAARD
Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitedng
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høylrykksspyling
Vi holder til i Enebakk Melle

1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39
Mobil: 03032 665

ENEBAKK
VANN OG VARME

nebk

SALG OG REP. AV ELEKTRISKE
HUSHOLDNINGSMASKINER,
RADIO - TV - VIDEO

41110 40

•tagunniicsp

Ikke la re'nskapsføringen din bit et sjansespill!

Flatebysenteret, tlf. 64 92 92 81

BYGG-OGTOMUERUES1ER

0

SERVICE

Elektrorep.
Egli H. Jorgensen

Vâgliveien 25, Ytre Enebakk
TIC 6492 43 54 - 6492 48 92
Mobil 030 36 127

0

&

pa

telefon 6492 56 07
Ta kontakt
Mobil: 92 02 35 00
Lindell - 1914 Ytre Enebakk

&tetLelz

Malerarbeid - renhold
©
RThU 'ilL

1

3

ERIKSEN
El EN DOMSS ERVICE
REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK

EL. INSTALLASJON

FORRETNING

1912 Enebakk
TO 64
Dognvakl
TO 94 23 74 67

.v8gsenleret..
1914 Y. Enebakk
TO. 64 92 58 08

Alt i Elektrisk
expert )(,
EILAKjatENAvFoGfoLK

Investeringsbehov pa 17 millioner
og viderefori*ng av dagens drift.
Enebakk kommunes
inntekt for 1995 blir
144,1 mill.
Driftsutgiftene er beregnet til 134,2 mill., og det
er fort opp investeringer
for til sammen 17,6 mill.
Investeringene ma
hovedsakelig fiansieres
ved lãneopptak.

ter for A endre pa dette forholdet.
- Det er statens bevisste politikk A ta midler fra sentrale
Østlandskommuner til fordel
for utkant-Norge, sier Holstad.
Han har gjort kampen for et
bedre inntektsgrunnlag for
Enebakk, og andre kommuner
som kommer uheldig ut av statens overføringspolitikk, til en
merkesak.

Opprinnelig var budsjettinntektene beregnet til 146,5 mill.
hvorav skatteinntektene representerte 77,7 mill, rammeoverføringene 33,1 mill, og øvrige
drifsinntekter ( avgifter,husleier
etc.) 35,7 mill. Siden er det i
forbindelse med statsbudsjettet
butt klart at rammetilskuddet
ma reduseres med ytterligere
0,4 millioner, og at skatteanslaget ogsâ ma ned med 2 millioner.

Videreføring
av dagens drift
Budsjettnotatet som fore1iger
gir de fleste tjenesteomrader
marginale rammer a operere
baserer seg i
innenfor, og
hovedsak pa videreføring av
dagens drift.

Kamp for Ate
overforinger
Ikke minst er reduksjonen av
stalige overføringer en av ârsakene til at kommunen er koinmet i et Økonomisk ufØre som
plasserer oss et sted nederst pa
"fattigdomslista" Mens budsjettarbeidet pagar i det politiske liv - i utvalg og ràd, gãr ordfører Einar Holstad i bresjen
for a samle lavinntektskommunene i et gigantisk felles framstØt overfor sentrale myndighe-

Sentraiadministrasjonen
er i budsjsettnotatet fort opp
med 1,9 mill i økte utgifter i
forhold til 94.
(970.000 av
disse gjelder flyktninger, og
dekkes av statstilskudd. ) I den
økte ramma ligger bl.a. økt
godtgjørelse til folkevalgte som
følge av at ordførerens lØnn er
Øket, penger til politikeropplaring i forbindelse med nyvalg,
ugifter i forbindelse med datanettverk, valgutgifter, fly serveringsdisk i kantina, Økt budsjett for overformynderiet, nytt
datautstyr og utgifter til Kajaopplegget.
Undervisning
Pa undervisning er det en

økning i forhold til 94 pa
som representerer
417.000
Økte lønnsutgifter.
Utvalg for skole og barnehage
har hatt sitt budsjettmøte. Fra
skoleadministrasjonens side er
det papekt at de mangler 1,3
millioner for a kunne opprettholde dagens nivA i skolen , og
at rammen i budsjettnotatet vii
medfØre oppsigelse av 6 lrere
fra 1.1.95. Utvalget vedtok i sitt
mote - med 2-300 foreldre
ringside, en uttalelse som gAr
o
pa at reduksjon av seks lrerstillinger fra 1.1.95 er utelukket, men at man er villig til A se
pa en forsiktig nedskjring fra
hØsten 95.
Heisevern og
sosiaie tjenester
Her er rammen i det foreliggende notatet økt med 1,4 mill i
forhold til 94. Beløpet dekøkte lønnsutgifter
kerbl.a.
administrasjon, samt kontorteknisk utstyr innen pleie og
omsorg , lønnsutgifter til 1/2
jordmorstilling, Økte lønnsutgifter, samt kontorteknisk
utstyr pA legesenteret, Økte
lønnstitgifter og utgifter til
utstyr pA sosialadministrasjonen , utgifter til barnevern og
hjemmesykepieie , og merutgifter til PU.
Kirke og kuitur
er fØrt opp med 249.000 kroner
merenni 1994. 123.000 av dis-

se gjedler administrasjon,
64.000 til lønnsutgifter og
48.000 til kontorutgifter.
40.000 ekstra er satt opp til
kommunal info.
Teknisk
Driftsutgiftene pA teknisk totalt
holdes pA same nivA som i 94
økte lønnsutgifter innen teknisk administrasjon og kloakk
dekkes inn gjennom besparelser pA andre poster.
INVESTERINGENE
I det foreliggende budsjettnotateE er det lagt opp til disse
investeringene:
Enebakk kirkegãrd,
1,9 mill,
Kioakk Rãken 4,5 mill,
PU-bolig 5,7 millioner,
Skjermet enhet ved
Alders og sykehjemmet
0,4milI.
Fiateby rensestasjon
3 mill.
Asfalteringsprogram
0,5 mill,
Engerhoim 0,2 mill,
Kioakk Ekebergdalen
0,1 mill,
Kloakk Tãje 0,2 mill
(Evt. utbedring av
herredshuset 1,2 mill.)
- samiet investeringsbe-

ØKTE AVGIFTER
Budsjettet baserer seg pa flgende Økning i avgiftene
Renovasjonsavg. 12 %
Feieavg.
2%
16%
Kloakkavg.
Septikrenov.
16%
Husleie 10 %
pensjonistb.
Husleie PU-bol. 10%
Husleie komm.
10%
boliger
hov 17,6 millioner
Investeringene tenkes finansiert
slik:
3,7 mill fra tilskudd, refusjoner og anleggsbidrag
11,3 mill ved laneopptak
930.000 fra fonds
1,7 mill overf.fra driftsregnskap.
Det er i budsjettetnotatet regnet med et netto driftsresultatet
pA 1,9. Dette regnestykket
baserte seg pa 146.5 mill I inntekter. 134,2 mill i driftsutgifter, og 10,4 mill i renter og
avdrag. Etter at dette ble utarbeidet er det klan at statlige
overføringer er redusert ytterligere med 0,4 mill., og at skatteinntektene ma reduseres med 2
mill. Statsbudsjettet har med
andre ord skapt et budsjettproblem for Enebakk pA 2,4 mill.

KOMPOSTEN

Gode matvaner hos elevene
ved Enebakk Ungdomsskole.
Det var resultatet av 7
kiassingenes spørreundersøkelse biant skolens
elever i forbindeise med
matpakkeaksjonen. Hele
80 prosent av elevene
smører matpakke og spiser frokost. Men mange
sunne matpakker blir
skiftet ut med cola og
boiler underveis I skoiedagen.

der. Ansvarslrings stir sentrait i kantineprosjektet, forteller Heidi AmbjØrnrud som er
Primus motor for kantina. Hun
har fAtt 17.000 kroner i tilskudd
til prosjektet. 8000 fra Statens

ErnringsrAd, 6000 fra elevrAdet og 3000 fra kulturkontoret i
Enebakk. Pan gene er gAtt til
innkjøp av kantinebelysning,
nye stoler, kjøkkenmaskin, pizzajem og dobbelt vaffeijern

JOBBE PA GARD
Vi produserer gris, korn og skog, og ønsker oss
ekstrahjelp i travie perioder.
Nrmere opplysninger ved:
Randi og Thorvald Ungersness
Ungersness grd, Ytfé Enebakk
Tif. 6492 40 09

Et flott og kjempesunt koldtbord var dekket i gymsalen pA
Enebakk ungdomsskole onsdag 21. september, selve dagen
for matpakkeaksjonen. Men
fØr det rikholdige koldtbordet
kunne fortres av skrubbsultne
711assinger, ga Vanja Ohna
Fuglaas fra Statens ermeringsrAd et og annet skjønnhetstips
til ungdommene. - Sunn mat
hjelper pA perleraden, og sunn
mat med mindre brus og sjokoladesnask er bra mot kviser og
dArlig hud.
Vanja pa ogsA verdens beste
oppskrift pA A stryke i Gym:
Tom mage med et lite tilskudd
av cola og wienerbrØd like for
innsatsen i gymtimen, gjør
underverker. PA forespørsei fra
rektor Kjell Sletteber , svarte
Vanja bekreftende pa at oppskriften ogsA har en viss virkfling om man ønsker A stryke i
matte!
"Matpakkeaksjonen" er et samarbeid mellom Nasjonal-foreningens Helselag, som sponser
maten, og skolens heimkunnskaps1rer Heidi AmbjØrnrud,
som besørger den prakstiske
organiseringen i samarbeid
med elevene.
Forarbeidet for selve "matpakkedagen, som denne gang var
organisert med deilig koldtbord, hadde pAgAtt en uke, integret i store deler av undervisningen pA 7.trinn. I mattetimen
arbeidet elevene med spØrreundersøkelsen pA frokost og matpakkevaner, i musikken laget
de matpakkesanger, og i heimkunnskapen ble det bakt mengder av rundstykker.
Hensikten med matpakkeaksjonen er A inspirere elever til bedre kosthold, og gjennom prosjektet A ta ansvar for egen
lring.
ELEVKANTINE
Som en videreføring av dette
arbeidet, og for a gi elevene et
alternativ til tomme kalorier i
form av søtsaker fra nrbutikken, ble det to dager etter matpakkeaksjonen holdt hØytidelig
Apning av skolens nye elevkantine. Her selges baguetter, pizzasmørbrød, boiler og grove
vafler, sjokoiadekake og grove
runddstykker.
Det er kantinegruppa (valgfaggruppe) i 8.klasse som er
ansvariig for driften av kantina.
Noen har ansvar for innkjøp,
andre for regnskap. Det er
egen sagssjef, innkjøpssjef og
kjøkkensjef, samt kantinevakter. Alle de 19 elevene i kantinegruppa har sine ansvarsomrA-

Nei& Jeg over meg ikke paaob
jbe wart."
En av kommunens viktigste oppgaver er a
skape gode oppvekstvilkâr for barn og unge.
Sentralt I dette star barnehageplasser og skoleog fritidstilbud. Det er ressurskrevende naturligvis, men det er verdt hver krone.
Til tross for dette unndras det minst 10 milliarder kroner I skatter og avgifter I Norge hvert ar
pa grunn av wart arbeid. Hvis vi forutsetter at

7

Enebakk kommune ligger pa Iandsgjennomsnittet nâr det gjelder svart arbeid, unndras det ârhg 19 millioner kroner i var kommune. Penger
som skulle kommet vare barn og ahle andre nn- '
byggere i kommunen til gode, havner I stedet I
lommene til noen fâ. Tenk pa det neste gang dU
blir tilbudt svart arbeid!

Enebakk kommune

Bidrar du rettmessig til fellesskapet, kan du med god samvittighet hoste av godene.

