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Golferne i gang

Visst er det vakkert i Enebakk, og stort sett
har vi grunn til a vre stolte av bygda var.
Likevel avdekker en rundtur i Enebakk at
det finnes omràder vi ugjerne viser váre
gjester. Det vere seg turister eller
potensielle etablerere.
Kommunens mijøvernrâdgiver har, sammen med folk
fra landbrukskontoret vert pa befaring , og avdekket
en rekke private fyllinger, skrothauger etc. Alt
rikelig dokumentert i en "unik fotosamling".
Miljøsynderne er nâ tilskrevet og har fâtt pãlegg om A
fjerne rot og sØppel innen en fastsatt frist. Deter ogsA
forlangt dokumentasjon pa at fyllinger, shot og
bilvrak er fjernet. Hva bilvrak angAr forlanges kopi
av kvittering for at bilen er levert pA godkjent mottak,
forøvrig kreves det sknftlig orientering om at
vedkommende har ryddet opp.
- Dersom det ingen reaksjon blir, vii vi be
fylkesmannen om A ilegge forurensingsgebyr, noe vi
har hjemmel for etter forurensingsloven, sier
miljøvernrAdgiver Kari Elisabeth Morbech, og legger
til at dersom heller ikke gebyret blir betalt, vii
forholdet bli anmeldt.
- Det er av stor betydning, blant annet med tanke pa'
vArt videre arbeid med meringsetablering at ikke bare
vAre nringsomrAder, men ogsA kommunen forØvrig
framtrer som et attraktivt sted A etablere seg. Derfor
ma vi nA ta et krafttak for a rydde opp, sier Morbech.

Takstein til Engerhoim.
Arbeidet med restaurering av Engerhoim foregAr
for fuilt, og lAven er nA ferdig gjenreist, det eneste
som mangler er takstein. Kan noen vre behjelpelige med gammel, rod, krum takstein, sA ta kontakt
med kulturadministrasjonen, tlf. 64 92 60 60.

I ,nil med fØrste erappe. "Drivingrangen2 er ferdig, og ordfører hoistad hilser en fornØy leder i
Østmarka Golfklubb, Gunnar Skulstad, under âpningen forrige lØrdag.

Lørdag suste de første goilballene
over vestbyjordene, og dermed er det
helt Wart at goitbanen pit Vestby kommer (om noen skulle ha tvilt.) Lørdag
var det "drivingrangen" (øvingsbanen) som ble itpnet . Til neste sesong
vii en 12 hulls bane vre kiar. Fulit
utbyg4 skal det bli en 18 hulls goitbane.
En tilfreds ordfØrer Einar Hoistad gratulerte med blomsterhilsen til Østmarka
Golfklubbs leder Gunnar Skulstad, Drivs
nestleder, Arne Arne Aasen var ogsA pA
plass med gode ønsker.

østmarka golfklubbs formann Gunnar
Skulstad , markrte Apningen , SA vardet
ordfører og rAdmanns tur til A prove seg med
golfkølla. Om det endte med slag i lufta skal
vre usagt.
PA Apningsdagen var det ogsA anledning for
publikum til A prove seg pi den nye øvingsbanen.
Et snaut Ai -har det tatt fra golfsaken ble
satt pa' dagsorden. Reguieringsplanen ble
endelig vedtatt i desember. Under Apningen
rettet Skulstad en stor takk til Jan HobØl for
hans utrolige innsats i arbeidet med A fA ferdig den 250 meter lange "drivingrangen".
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OrdfØrerens
hjØrne
PIr4SEMV.McflT

Torsdag 24.8
"Tid for den gode filmen
v)19.30 Duften av grønn
papaya om morgenen 40,Fredag 25.8.
U921.00 Dum og dummere
30,-

Dette er
ditt vaig
Det er bare to uker til høstens kommunestyre- og
fylkestingsva/g. Begge va/gene vii fá belydning for
de neste 4 dr i Enebakk. Fyikestin get har ansvar for
sykehusene, videregende sko/er og sainferdsei i
Akershus. Ønsker vifeks.oftere avganger med buss
fra Oslo til Enebakk om kvelden, vii et nytt
samferdselsslyre kunne pdvirke dette . Det er
va/glistenes stemmetal/ som avgjØr fordeling av
representanter vedfyikestingsva/get. Kumulering av
kandidatnavn har ingen virkning ved
fylkestingsvalget.
Bruk derfor den rene bli
stemmesedde/en ved vaiget.
Kommuneslyrevalget far naturlig stØrst
oppmerksomhet. De enkelte partiers vaigpro gram
skal were veigernes grunniag for ô gjØre et vaig. Du
vii trolig mene de enke/te partiers
programformuleringer er sammenfallende pa mange
omráder Det er fordi det ikke er sâ mye a vcere
uenig om. Dernest er van' driftsnivá mer styrt av
lovpâiagte oppgaver enn bruk av ti/leg gsytelser etter
egne Ønsker det politiske system trenger personer
som er engasjerte og viser vi/je og mot ti/ a stâ for
nØdvendige vedtak i en vanskelig Økonomisk
situasjon. Derfor b/ir vaiget i ár mer enn noen gang
tidligere et personvaig. Mir du harfunnet Ut hvilken
av de 6 vaiglistene ved kommunestyreva/get du

___LI1cjr

ñ briake kan d stivirke hvilke rearesentanrer

stemmesedde/en. Ne# erst pa stemmese e en s ar
det hvordan du garfram dersom du Ønsker d gjøre
endringer
Det er 6135 enebakkinger som har stemmerett ved
valget. Mitt Ønske er at flest mulig gjØr bruk av
denne retten.
Ved tidligere va/g har
"hjemmesitterne" wert et av de stØrste "partiene".
Ett av mâlene ved ârets vaig bør were a gjØre dette
"partiet" til et av de minste. SØrg for at du innen 11.
deptember har avgitt din stemme ved et av
stemmestedene. Det partiet og de kandidater du
stemmer pa vii viere din beste garanti for at det du
Ønsker b/jr gjort.

Søndag 27.8
B)16.30 Pinocchio 35,U)18.30 Dum og dummere
30,V)20.30 Lidenskapens Pris
30,Søndag 3.9
B)16.30 Oliver og sjØrØver
spøkelset 20/40,V)18.30 Die Hard in New
York 40,V) 21.00 Die Hard in New
York Merkliden! 40,Søndag 10.9
B) 16.30 Casper
Familiefilm
35,13) 18.30 Casper 35,V) 20.30 Outbreak 40,FLATEBYDAGENE
Torsdag 14.9
"Tid
- for den gode filrnen2

YEENEaAt

BEM

SØnd.27.8 kL19.00:
Arne Borgersen Misjonsoffer
Søndag 3.9. kl.19.00:
Bjorn Andresen
Tirsd.5.9. kLll:
Formiddagstreff. E.Halvorsen
SØnd. 10.9.kI.11.00
Hans Svartdal
kl.1600 Andakt pa
Sykehjemmet
Tirsd.12.9 kL19.30
Menighetsmøte
SØnd.17.9. k]. 19.00
Bjorn Andresen
Tirsd.19.9. kI.19.30:130nn
Sønd.24.9. kL19.00
Bjorn Andresen. Misjonsoffer
MØteserie med Jon Magnar
Petersen uke 40.

GUDSTJENESTER
Sønd.27.8 (12.s.e.pinse)
kl.1 1.00:Mari kirke.
Faniiliegudstj.
kLl9.00 Stranden bedehus
Nattverd
Sønd.3.9. (13.s.e.pinse)
ki. 11.00 Enebakk kirke
Nattverd
ki. 11.00 Mari kirke
Nattverd
Sønd.10.9 (14. s.e.pinse)
kLl 1.00 Mari kirke
Stevne for NLM. Stevnet
fortsetter pa misjonshuset
kl.16.00
kLll.00 Stranden bedehus

VELKOMMEN TIL BETEL

OPTIMISTEN
Enebakk Nringsrâd skal i 1995 dele Ut plaketten
"Optimisten" til ârets bedrift for femte gang.
Pnsens formal er a høyne kvaliteten og
servicenivâet i nringslivet, samt heve den
generelle kunnskap om nringene i konirnunen.
Forsiag til kandidater kan sendes inn av
enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner.
Det kan foreslâs bedrifter innen alle bransjer.

-

Søndag 17.
B)14.30Pinocchjo Familie-film 30,B) 16.30 Pinocchio 30.B)18.30 Asterix erobrer
Amerika 30,V) 20.30 Rob Roy 40,Søndag 24.9
B) 1 6.3OGunimjtarzan
201-40,U) 18.30 Store gutter grater
ikke 30,V) 20.30 RØdt hay 40,-

Enebakk nteringsra i ,
nebakk
innen 1.oktober 1995
Kontaktperson: Kari Elisabeth Morbech

ENEBAKK NRINGSRAD

ENEBAKK KOMMUNE
MØTER I HOVEDUTVALG
25.aug. - 29.sept.

Din rett og plikt hugger i a bruke den hvite
stemmeseddelen 11. september

Godt vaig!
Einar Hoistad

NORSKE STEMMER

KOMMUNESTYRET
Mandag 4.september kI. 18.30 - Herredsstyresalen
FORMANNSKAPET
Mandag 21 .august Id. 19.00 - Formannskapssalen
Mandag 28.august kLl9.00 - Formannskapssalen
Mandag 25.september ki. 19.00 - Formannskapssalen
SKOLE/BARNEHAGE
Tirsdag 5.septemberkl. 19.00 - Herredsstyresalen
NATURFORVALTNING
Torsdag 14.september kI. 19.00 - Landbrukskontoret
TEKN/BYGNJPLANARB
Torsdg 31.august kl.19.00 -Formannskapssalen
Torsdag 28.september kl. 19.00 - Formannskapssalen
HELSE/SOSIAL
Tirsdag 22.august kI.19.00 - Formannskapssalen
Tirsdag 19.september ki. 19.00 - Formannskapssalen
KULTUR
Torsdag 17.august kI.19.00 - Gamle Herredsstyresal

Nr.7-august 1995

TAKK
ENVARM TAKK
for all deltagelse ved var
kjere Sverre østlies bortgang.

Beret Østlie m/familie

Neste Komposten
kommer
fredag 29.sept.
Innievering:
Onsdag 20.sept.
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Einar Hoistad

FRITT FORUM

nr.1 p' Kr.F.s liste:
Vii fortsatt arbeide

Under denne vignetten inviteres du til a koinnie med din'e
store og smãspørsmãl i Enebakk
synspunkter

pa

Kommunens prioriteringer
den offentlige kontrollen, for de
som mAtte synes det er betryggende. Son politiker bør man
sta fritt til A anbefale forbrukerne den energileverandør som er
rimeiigst. Dette uten A mAtte
hensynta kommunens egen
konomiske interesse.
Utbytte som kommunen mottar fra Energiverket stAr ikke i
I steden for a hâpe ph større forhoid til verdien av aksjene.
statlige overføringer, bØr de Det er vel ogsA et tankekors at
energiverket skal holde
ressurser som allerede finnes
.utnyttes bedre. En slik sak er strømpriser for at kommunene
kommunens aksjer i Folio skal fa et stort utbytte.
Energi AS, som representerer
Eierskap til aksjene i Folio
en betydelig verdi. For strØmabonnentene i Enebakk har Energi AS er et vaig og en priodet liten betydning hvem som ritering vi har. Dette User
eier energiverket. Det viktigste imidletid betydelige verdier i
for forbrukerne er at konkur- en virksomhet andre driver like
rarisen pa energimarkedet fun- godt og med like lave priser.
gerer. Denne konkurransen har Fremtidig verdiutvikling og
vert medpA a redusere strøm- avkastning for seiskapet er
prisene, ikke at det er et kom- usikkert . Er energiverket en
konimunal service, gjØr det
munalt eierskap.
OppegArd og LØrenskog kommunen til et bedre sted A
kommuner bar solgt sine ener- bo, eller hvorfor velger vi ikke
giverk til Akershus Energi, som annerledes?
er et fylkeskommunait selskap
Pengene fra et sal.- kan
dermed har man ikke mistet

Enebakk har det siste âret
markert seg som en fattig kommune uten tilstrekelige midler
oppgaver.
. sine.
til
Fattigstempelet gjØr det neppe
enidere for folk og bedrifter
• som skal etablere seg til a velge
en slik kommune, noe som forsterker problemet.

benyttes til A nedbetale kommunens tyngende gjeld eller
foreta nødvendige nyinvesteringer. Det er nok av forsømte
oppgaver kommunen mA bli
ajour med, sa som ; A holde
skolene istand, bygge servicesenter for eldre, kloakkering av
Ekebergdalen. rette opp forsØmt asfaltenng av kommunale
veier, osv. Vesentlig her er at
inntekten benyttes til gjeldsnedbetaling eller investeringer av
yang verdi, ikke til løpende
driftsutgifter vi ikke har langsiktig glede av.
Er det i de kommende Ar viktigst for kommunen A vre
aksjeeier eller a fA lost noen av
de mange ugjorte oppgavene?
Vi mA derfor prioritere og ta
Ut en ny kurs, ellers blir vi stAende pa stedet hvil i 4 nye Ar.
NAn vi skal velge, er det kommunens primre oppgaver og
enebakkingers behov for kommunal service som ma komme
fØrst.
Nils M.Bøhler
Ordfrerkandidat for Howe

Hva styrer Enebakk kommunes

ØkonoflTli?

mot sentrale myndigheter for a bedre kommunens
Økonomiske handlefrihet

Vet Enebakks ledere hvor
Flateby er?
I mange Ar har det undret
meg at ledere i Enebakk har sA
dAnlig kjennskap til Flateby. Til
tider ser det Ut som om mange
ikke vet hvor og hva Flateby er.
siste eksempel leste jeg i
Akershus - Romerikes Blad tidligere i soinmer. Ordfører
Hoistad fortalt stolt at nA var
vannet fra det eneste private
vannverket i vid omkrets, kommet til RAken i Ytre Enebakk.
Utrolig !! Flateby Vannverk er
privat. Vet ikke ordføreren det?
Det er skrevet mye om vei
vedlikehoid i avisen den sistetiden. Dersom noen med ansvar
for dette tok en tur i
Hagenvn.og Bakkevn., yule det
bli et engangs tilfelle. Veiene
minner mest om en potetAker
og vedlikehold burde vrt
utført for minst 5 Ar siden.
Aniig setter Enebakk
Dramatiske Siskab opp en
teaterforestilling ph Flateby
Samfunnshus. Det er sjeldent at
leden& kou.wialt anvifte k&
turpersooff vtsff seg der. Men
det er kanskje ikke bra a jogle

litt om siike. Eller er ikke teater
kultur godt nok i Enebakk? Jeg
ogsA synes det er fint at lrerene i Ytre gir sitt revy overskudd
til nytt piano. Men hvor stort
var overskuddet dersom de
skuiie betale husleie og kjøpe
alt iyd og lysutstyr selv?
Der er forstAelig at man
ikke er orientert om situasjonen
ph steder man ikke besØker,
men burde ikke ledende kommunalt ansatte were pliktige til
A orientere seg om situasjonen i
hele kommunen innen sitt eget
ansvarsomrAde og fordele innsatsen. Det er mange som burde
tatt en tur og gjort seg kjent
med denne avkroken i nord. I
midten av september arrangeres
Flatebydagene og alle er herved
invitert til A ta en tar i den
aniedmng, slik at de med selvsyn kan se hvordan livet kan
ante seg ph Flateby. Kanskje ble
veier, skoler, idrettsanlegg og
kk.kkan1egg vurdert samtidig.
Vel møtt.
Thor H. Gitlesen

Navigare necesse est - vi
ma segle.

Da jeg for snart et Ar siden begrunnelse for a gi oss skj ønn- Økt effektivisering innen den
"Fattigkom- smidler har vrt kommunens- enkelte kommune. Det er kiart
offenthggjorde
i kan ore ting bedre og billirnuneaksjonefl". var hensikten A anstrengte nkonomi.
iden Enebakk alt ban
S
gere.
nA fram til regjering og stoning
Jeg
har
merket
meg
at
Hoyre
drevet
med
dette i snart 5 Ar,
med krav Om endring av
Det er flott A ha bAt. Det er godt ny høgdpA toppen, seiar
InntektssystemetfOr kommuner i Enebakk vii selge kommu- has vi nAdd en grense hvor i vere ph vatnet.
reiarane ph kommunehuset.
nensaksjer i Folio Energiverk videre innsparing ikke gir de
Siik eg ser det, fir vi i verste
og fyikekommuner.
BAtpussen
er
ikkje
sA
tniveleg,
for A bedre kommunens Økono- store gevinstene. Derfor var men den mA gjerast. Utan fail eit hus der ingenting vert
nødvendig A starte en
brukbart. Det mest truiege er
VAre inntekter bestAr av mu. Dersom vi f.eks. bruker 40 det
aksjon for endring av statens godtvedlikehald er det utrygt A vel at nybygget vert bra, men at
og
statligemill
kroner
fra
et
siikt
salg
til
skatter, avgifter
derdast til vatns. Slik veit vi at
syn
pi
vAre
utgiftsbehOv.
kommunens gjeid
dei to game etasjane under vii
rammetilskudd. Skatter har reduksjon av- 97,8
mill kr) ,vil vi Som leder av mterimsstyret for det er, vi som frer smA bAtar vise seg A vere like dAniege.
forstand ph, de betales bAde (pr 1.1.95
og veit at det er vi sjølve som
vi
med. og uten glede. Avgifter kunne disponere ca 4 mill. kro- iavinntektskorfliflUfler bar jeg ligg tynt an dersom vi slurvar. Etter kvant som folk vert sjuke
bestAr ner til andre formAl. Det er bare en posisjon sorn gjør det mulig
likesA. RammetiiskUdd
ut til A ha av A vere der, slik tilfeilet en no,
en hake ved ideen, fylkesman- A fremme Enebakk kommunes Dei store reiarane ser Dei
fØran kan ein erstatte det gamle
av et inntektsutjevneflde til- nen vil ta fra oss 4 mill. boner behov direkte til regjering og det litt annieis.
utgiftsutjevfleflskudd og et Inntektsutjevfling
bAtane
sine
ph
papiret
og mannskapet med ufagirde, og
.
i
skjønnsmidier
Aret
etter.
Da
storting.
En
bedring
av
vAr
inntenkjer meir ph eigne boner og sA seier ein at probiemet er
• detilskudd.
betyr at staten hjelper oss opp . er vi egentlig like langt. Man tektsranime som tilsvarer 700 ore en ph tryggleiken til løyst.
Dette skuleAnet har begynt. To
minsteinntektsnivA som for kan ogsA bruke inntekter fra et kr pr innbygger, yule gjøredet mannskap og last.
• til
1995
96,2% av gjennom- eventuelt salg av aksjer til mulig for oss A. styrke skolelrarar som vi gjerne skuile
Men
ogsA
reianen
veit
at
om
• snittiigerskatteinntekt
pr innbyg- reduksjon av framtidige lAne- budsjettet uten at det mAtte gA skuta lek, mA feiien finnast og hatt hos oss, har flytt over til
ger. For Enebakk betyr det at opptak ph nye prosjekter. utover andre omnAder i kommu- •utbetrast. Det er toppen av andre skuiar. To andre har fAtt
staten plusset ph vAne skatteinn- Effekten vii om fA Ar bli den nal drift. Mange har tatt til gaiskap om ein ikkje gjer attest ph at dei er fiske og
tekter med 3,7 millioner boner samme i forhold til fylkesman- orde for en kommunal musikk- nokomed lekkasjen, men heiler arbeidsdyktige berre dei unngAr
skole. Det er et av mange tiltak
A vere innanfor Ytre Enebakk
i 1995. Den krafie Økningen i nen.
vi kunne vrt positive til yed installerer betre pumper.
skole sine fire veggar. 1 tillegg
skatteinngangefl sa iangt dette
Galskapen
vert
endA
stØrre
om
mer
fra
staten.
Enebakk kommune stir
r over Økte ram
Aret, betyr derfor ikke at vi
ein I tiliegg foriengjen skroget, her vi ei som har valt A ta
permisjon. Ho tapar ei Ansløn,
automatisk har mer penger A for store investeringSoppgaVer i
Dette bie mye Økonomi. Jeg gjer tilhØva uhaldbare for
bruke ph drift. SA lenge vi er neste periode. Finansieringefl kunne ogsA ramset opp mange mannskapet og let ukyndige frA men unngAr Abli sjuk.
Vi reknar med at fleire kan bli
minsteinntektskommUne vii vi av disse er ikke den stØrste gode tiltak for Enebakks inn- lavkostland fØre skuta og ta seg
sjuke utover i Aret. Kven fir vi
fortsatt trenge hjeip fra staten utfordningen politikerne vii byggere. Uansett parti tror jeg av den verdifulle lasta.
mote. Deter derimot driftsbudYtre Enebakk skole har yore erstatta dei med?
til A nA minsteinntektsflivA.
sjettet. Økning i lAneopptak vil du vii finne igjen de fleste gode ei god skute. No lek ho.
sakene
i
alle
pantiers
program.
Utgiftsutjevnende tilskudd bety mindre penger til drift. Vi er stort: sett enige om det Inneklimaet er svrt dArleg. Lasta vAr er trè'huire born.
er det vi fAn fra staten Ut fra det Derfor bør vi ph sikt redusere meste. SpørsmAiet om hvordan Ingen veit:kvän feilen i scEiget
staten mener vi har behov for vAr gjeidsmasse. økning i vAre vi skaffer inntektene er lite ligg, me det er visst ikkje Tenk om vi kunne, fAgjortflQko
til dekning av vAne utgifter. For skatteinntekter, vii som vist tid- omtalt.
Jeg har tidlig sett viktig heiler, dersom ein berre med reiarane.
innevrene Ar er dette beiøpet iigere ikke gi oss mer penger til mulighetene som ligger i fir instailert betre pumper i
Leif Berstad
28,7 mili..knoner Det er her vi drift. En etabiering av nye endring av Inntektssysteffiet -og form av eit ventilasjonsafllegg.
skArer svrt iavt. Staten mener bedrifter ph vAne indsutriomrA- jeg har gjort noe med det.
I tiilegg skal det leggast ph ei
at vi er av de kommuner i lan- der kan om noen Ar bidra med
Dersom du mener jeg har
det hvor det koster minst A pro- Økte skatteinntekter til kommu- gjort en god jobb som ordfØrer,
nen.
VAre
krav
om
at
slike
KJELL DEHLI dusere tjenester til befoikningog vii at jeg skal fortsette som
nr1 p SP's liste:
en. PA noen fA omrAder kan bedrifter ikke skal støye eller Enebakk kommunes ordfører i
dette vre riktig, men ph de "plage" oss ph annen mAte, 4 Ar til, bØr du bruke Kristelig
stand forut for
fleste ornrAdene iigger vAne- reduserer etterspørselen kraftig. Folkepantis liste ved valget.
Det
er
likevel
nødvendig
A
kostnader nr iandsgjennomvalget. Vi Ønsker hØre hva du
arbeide med A gjøre Enebakk Det vii vre den beste ganantisnittet.
for at vi skal lykkes i dette viker opptatt av.
For A bøte pA forhold inn- attraktiv som etableringskom- tige arbeidet.
kan
"tnvi
mune
for
bedrifter
tektssystemet ikke fanger opp,
Einar Hoistad
deler staten Ut skjØnnsmidler. yes" med.
Regjerin'gfl har, gjennom
Kristelig Folkepartis
Ene-bakk kommune har de to
siste Arene fAtt 4 miilioner kr i forsiag til rammer for kommuordfØrerkandldat.
dike midler. FylkesmanneflS nensøkonomi i 1996 forutsatt

Mot -oss pa

a
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Turkart over Enebakk
Vedlagt dette nunmer av
Komposten ligger et eksempiar
av et nytt turkart over Enebakk
kommune.

steder som er av interesse i
utmarka, men et lite utsnitt av
det en kan finne.

Kartet er finansiert av
Enebakk kommune med stØtte
fra fylkesmannen i Oslo og
Akershus og akershus fylkeskommune. kartfirma Kristen
Trekrem har utarbeidet kartet i
samarbeid med lokale krefter.

PA baksiden av kartet finnes
ogsA et veinavnkart over tettstedene i kommunen. Dette som
en service, og en mulighet til
lettere A finne fram i byggefeltene. PA selve kartet er pAført
veinavn pA veier utenom byggefeltene.

En stor takk til Inger MØrk
for tegning av det fine forsidebil- det pA kartet.
Forhenvrende miljØvemrAdgiver Inger E.Vamnes tok
initiativet til det foreliggende
kartet. Underveis i prosessen
har det vrt et samarbeid med
flere kommunale organer for
det endelige produkt nA foreligger.
Det var blant annet et Ønske
om A legge inn en del kulturhistoriske opplysninger i kartet, og
et samarbeid med Enebakk
Historielag bie etablert. PA kartet er det avmerket 98 minner
og merker som sA har fAtt en
kort beskrivelse pA baksiden av
kartet. de steder som er nevnt
er ikke pA langt ruer noen utfyllende liste over de plasser og

NA vii noen sikkert finne
mangler ved det eksisterende
kart. Stier mangler, navnsettingen kunne seivfølgelig vrt
mer utfyilende o.s.v. det er
imidlertid slik at en ikke kan
overfylie et kart som dette med
alie detaijer som det kunne
vre ønskelig A ha med. En
avveiing har vrt nødvendig,
ogsA i forhold til arbeid og
kostnad som ligger bak.
Vi hAper imidletid at kartet
kan were til nytte ved turer
bAde til fots og eliers, og at kartet gjennom sin navnsetting av
gArder og steder vii gi innbygeme i Enebakk en mulighet til
a bli bedre kjent i sin egen
kommune.
GOD TUR

Suksess med lokal vri
Endelig har dere
váget a satse lokalt, med
en god smak og et flott
kunstverk.
Superlativene har
strømmet pa for det nye
pilsnerolet til Akershus
Bryggeri.
Lys Enebakker er nyskapningen kalt, og flaskens etikett
prydes av et maleri av Erling
Enger - et av hans landskapsmotiver fra Enebakk.
Lys Enebakker er et pilsner01 brygget i tsjekkisk tradisjon.Det er noe mer gyllent i
fargen en mye annen norskprodusert pus, og er forholdsvis
kraftig humlet. Dette gjør at
Øletsmaker litt "mer" enn
andre
norske
pilstyper.
Bryggingen har gAtt for fu It i
hele sommer, uttaler en sliten,
men fomøyd Johan østby likevel har vi ikke kiart A holde
produksjonenhelt i takt med

etterspørselen. Butikkhyllene
har derfor wert tomme for Lys
Enebakker et par ganger i
sommer.
Vi har flere ganger fAtt kommentarer fra enebakkinger som
har ment at vi har wert for tilbakehoidne med A profilere
Enebakk, Akershus Bryggeri
blir diffust og upresist, hevdernoen. Det er derfor ekstra gledelig for oss, fortsetter Johan
østby, at Lys Enebakker sA til
de grader har slAtt an her i
Enebakk. NAr det er sagt, mA
jeg likevel fA legge til at øiettakket were oppslag i riksavisene har fAtt mye større utbredeise enn vi hadde turt A hApe
pA. Lys Enebakker erlevert til
forhandlere bAde i Oslo,
Bergen, Stavanger og Bodo
bl.a. Vi trodde, eller fryktet, at
ølet kun skulle oppnA lokal
interesse, men der tok vi styggelig feil, noe vi selvfØlgeli
er glade for. SA nA gjelder det
brygge nok!

Kommunevalget 1995:

Steinar Sandby er Frp 's
ordførerkandidat
Iforrige nummer av
Komposten ble det feilakti# opplyst at fern partier
stiller liste I Enebakk ved
høstens kommunevalg , og
at det er fire ordførerkandidater. Men ogsii
Frernskrittsparteiet stiller
liste, og har egen ordfrerkandidat. Han heter
Steinar Sandbye, og kommer fra Flateby. Dermed
er det seks partier og fern
ordførerkandjdater a velge mellom for enebakkingene.
Frernskrittspartiets liste
finner du pa side 101
dagens avis.
STEINAR SANDBY,
Fremskrittspartiets
ordførerkandidat
har bodd Atte Ar i Enebakk,
med adresse Flateby, er gift,
og har et barn.
Sandby er utdannet markedsøkonom med intemasjonal markedsfØrina som spesialonîrAde. Arbeisplassen sin
har ban i en engrosbedrift som
handler med motorsykkelutstyr.
Sandby har politisk erfaring
gjennom 4 Ar som Frp representant i kommunestyret.
Han er spesielt opptatt av de
eldres situasjon i bygda. - Vi
har etterhvert gjort mye for
ungdom - bl.a. gjennom vedtatte skoleinvesteringer . NA
mA vi se framover og tiirettelegge ogsA for de eldre.
NAr det gjelder pensjonistene vAre, er Je& opptatt av at
egenandelen pa kommunale
tjenester for denne gruppen
mA bort.
Frps ordførerkandidat er
ikke villig til A nedprioritere

Akershus
Bryggeri
eksp anderer
"TOrsteslukker'n" er
navnet
pa Akershus
Bryggeris nye 01- o
mineralvannutsaig pa
Bekkestua I Barum.
Vi forsøker A ha et bredt utvalg
av bAde 01 og brus, forteller
Johan østby, sA vi har
leveranser fra bAde norske og
utenlandske
bryggerier.
Tilsammen selger vi ca. 40
forskjellige Øltyper og Ca. 30
varianter av mineralvann. NAr
det gjelder ølsalget, hAper vi
selvsagt at kundene skal
oppdage variasjonene i smaken
av 01- at 01 er mer enn pus og at
pus heiler ikke er noe entydig
begrep.
To mann fra Ytre Enebakk
styrer butikken - Per Opsahi e
rbutikksjef og med seg har han
Eivind Lie.

eller kutte i tjenestene til de
eldre.
- Da fAr en heller kutte ned
pA nye investeringer, i prosjekter som ikke allerede er
vedtatt. Vi mA komme inn i et
spor hvor vi tenker utover
morendagen. Da er det ogsA
viktig A kvitte seg med gjeld.
- Hvor vil du ellers kutte for
A bedre de eldres situasjon?
- Det er ikke mer A kutte i.
Pengesekken er knapp nok
som den er. Derfor er det viktig at vi forvalter best mulig
det vi har, og jobber Iangsik-

tig ut fra de økonomiske realitetene.
- Det er lite trolig At noe
enkeltparti fAr rent fiertall ved
valget. Hvem samarbeider
dere med etter valget?
- Det bestemmer valgresultatet. Fremskrittspartiet blir
ofte tatt for gitt nAr den kabalen skal legges. Vi stiller oss
helt Apne, og forbehoider oss
retten til A samarbeide der vi
fAr best uttelling,
sier
Fremskritts- partiets ordførerkandidat, Steinar Sandbye.

JEGERPRØVE
Enebakk Jeger- og fiskeforening
arrangerer jegerprøvekurs, praktisk/
obligatonsk del.
Kurset starter onsdag 30.august kl.18.00
pa Klubbhuset, Bjerkland, Ytre Enebakk.
Deltageme
mA
ha
gjennomgAtt
jegerprøveboka eller ABC til jegerprøven.
Kursavgift for medlemrner kr.500,- inki studiemateriell og
eksamensavgift til staten. Ikke medi. kr.750-.
PAmelding til Frank Rustad, tlf. 64926395, el. Sven Solberg, tif.
64924006
Aile aye og gamle jegere er velkommen

Enebakk Jeger - og fiskeforening

ELGBANESKYTING
JegerstevnefKlubbmesterskap
Det avholdes ldubbmesterskap i elgskyting pA EJJFs elgbane
pa Bjerkland Lrdag 9. september 95. Stevnet er
Apent for alle interesserte, men det er kun medlemmer av EJFF
som konkurrerer om klubbmestertittelen. en tredjedel av
skytterne premieres. PAmelding fra kI. 09.00 til 12.00.
PAmeldingsavgift kr. 100,-.
Det skytes kun i klasse 'jaktutstyr' etter NJFFs regler for
jaktskyting. har du sporsmAl kan disse rettes til Jan Erik
64924977 eller svend 64924006.

Elgbanegruppa.
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Ytre Enebakk skole:

Tre millioner til bedre luft
Tretthet, hodepine, irriterte slimhinner - med
sykemeldinger i kjøvannet, var den direkte ãrsaken ill at inneklimaet ved Ytre Enebakk skole i
fjor host ble satt spesielt i søkeiyset.
Undersøkelser ble foretatt, og konklusjonen er
Mar: Helsetilsynets normer blir stort sett overholdt med god margin, men med enkelte unntak.
Administrasjonen Liar arbeidet under høytrykk
for a avdekke problemene, og komme frem til
gode løsninger. Larere som er spesielt plaget as'
den dãrlige luften har søkt seg over til andre skoler. I meliomtiden er fly skolebrukspian med en
kostnadsramme pa omkring 35 mill. Ca 12 av
disse skal legges ned i utbyggingen av Ytre
Enebakk skole. Nytt ventilasjonsanlegg i den
eksisterende del av skolen skal ses i sammenheng
med utbyggingen. 3 mill ekstra er avsatt til dette
form?ilet.
19. juni vedtok kommunestyret følgende nar det
gjelder utbygging og installering av nytt, balansert ventilasjonsanlegg ved skolen:

Alt. B (pAbygg) legges til grurin for utvidelse og reha
bilitering av Ytre Enebakk skole.
2 Rornprogram legges fram og vedtas i vanlige organer

a

3 Kostnadsrammen forutsettes were i trAd med vedtak
I skolebruksplancn, med tillegg av kr. 3.000.000,.. for
ventilasjonsanlegg i eksisterende bygg.
4 RAdmannen far fullmakt til A engasjere byggteknisk konsu
lent til A utarbeide forprosjekt og kostnadsoverslag, og
sin tur foreberede anbudsdokumentcr
5 Prosjektetts totale .kostnad mA innarbeides og godkjennes
il kommunens økonomiplan
6 Del nedsettes en arbedsgruppe med rcpresentanter fra
byggekornire, skoieadrninistrasjon, tiltitsvalgte og verne
ombud. Gmppen fAr i oppdrag A fremme forslag til
framdriftsplan. 1sninger med hensyn til parallell drift av
M ing
skole. og utbygg
7 Strakstiltak for utbedring av innemiljØ pA Ytre Enebakk
skole, og som ikke er i konflikt med rehabiliteringsplaner
søkes gjennornfort snarest, og om mulig innen skolestart
hØsten 95

HVA HAR SKJEDD?

A utbedre inneklimaet

Vi har ogsA diskutert andre
lØsninger, som innleie av brakker til kiasserom, men brakker
til leie har foreløpig ikke wert A
oppdrive. Det viser seg nA A
were visse muligheter, og etter
den siste utviklingen i saken,
arbeider vi med A fA til midlertidige brakkeløsninger
Jeg mener imidlertid at innemiljøet i en slik brakke vii were
like dArlig som pA skolen, en
oppfatning som fulit Ut deles av
Arbeidstiisynet.
Det er Romerikskiinikken
som er kommunens bedriftshelsetjeneste. Men arbeidstilsynet i Ski er ogsA inne i bildet,
og de utbedringstiitak som er
foretatt er i full forstAelse med
dem.
- Vi fØler derfor at vi sA
langt har behandlet denne saken
pi en tilfredstiilende mAte. Alie
vii sikkert ikke synes det, men
vi mener det Ut fra de forutsetfinger som Jigger til grunn, sier
Schaug.

Som følge av ubesatte
stillinger og utdaniingspermisjoner er
det midlertidig foretatt
følgende justeringer:
Pleie og omsorg:
Konst.pieie-og omsorgssjef.
Grethe Venner Dehii.
Utvidet ansvar for PU og
hjemmebaserte tjenester.
Arne Granheim
Konst. konsuient for funksjonshemmede: Unni Bøhier
Utvidet ansvar, hjemmebaserte tjenster. Reidun Beick
Olsen.
Dette gjelder inntil ny
PLO-sjef tiltrer

Helse:
Fung.helsesjef:
Yngvar Braathen
Utvidet ansvar heisesøstertjeneste. Sissel Gundersen
Utvidet ansvar fysioterapitjeneste: Ellen Berg
Ellingsen
Dette gjelder i den tid
Torgeir Landvik er i utdanningspennisjon, d.v.s. til juni
1996

Kultur

ved skolen gjennom et fullgodt, balansert ventilasjonsaneigg pa et par sommeriuãneder er teknisk og
praktisk umulig. Det
erkjenner de fieste.
- Vi har imidletid iverksatt
en del tiltak som vi mener skal
bedre inneklimaet pa kort sikt,
sier ràdmann Nils Schaug.
- Det er foretatt omfattende
rengjøring av skolen i sommermAnedene. Tak og vindusfiater
er vasket ned, de siste teppegulvene er tatt bort, og gardinene er vasket. Disse tiltakene
tror vi skal ha en god effekt.
Videre kjører vi ventilasjonsanlegget 24 timer i døgnet i stedet for bare i skoletiden, som
tidligere. ForØvng oppfordrer
vi skolen til bevissthet ornkring
hva man selv kan gjØre for
bedre inneklima, eksempeivis
skikkelig utlufting i friminuttene.

Konstituering
og midlertidig
utvidelse av
ansvarsomrAder

Konst.kultursekretr:
Kari Brnna (utdanningsvikar) i den tid Aslaug
Tidemann er i utdanningsperrnisjon, dvs. i 6 mndr. fra
sept.95.
.
Aslaug Tidemann er fortsatt ansvarlig for Komposten i
permisjonstida

Teknisk

Den "nye" skolen thai antagelig se slik Ut, og den skal std ferdig til skolestart 97. alternativet med
en delvis fly etasje, og nyu saltak pa resterende del av bygningen var det alternativer som ble valgt.
Prislappen er forelØpig 11 millioner piuss 3 millioner fil nytt, balansert ventilasjonsanlegg i
eksisterende bygg.
- Vi er kiar over at overfiate- skole er i god gjenge, og vii at det skal kjøpes inn fire brakrengjøring ikke fjerner de spesi- ventelig were avsluttet i iøpet ker som skal romme to kiasseelle mikropartiklene fra taket, av innewerende fir. - Paraleilt rom, som en niidlertidig løsning
sier Schaug, men det problemet forsøker vi A gjennomføre kom- av problemet.
kan ikke lØses for utbyggingen munestyrets vedtak om godDet ble ogsA vedtatt A kartved skolen starter.
kjenning av romprogram og legge omfanget av muggsopp
budsjett.
Vi regner med og andre skadelige soppdanneiBAde ordfØrer, og rAdmann
anieggsstart utpA nyAret, sier ser i bygget, for A fA avkiart
understreker imidletid at man rAdmannen.
evt. ytterligere behov for midietar skolens innekiima, og de
SISTE:
tidige undervisningslokaler.
he1seproblemer det kan medfØFormannskapet vedtok manL
rer pa alvor.
dag
- NAr det tar tid A foreta nødvendige uthedringer, har dette
med de iokaldemokratiske styringsmekanismer A gjøre.
- Kostnadsfaktoren er ogsA
en del av det. Skuile vi instailere et fuilverdig ventilasjonsanlegg i eksisterende bygning i
dag, uten hensynstagen til
utbyggingen av skolen forøvrig,
yule kostnadsrammen for totalutbyggingen ifølge skoiebrukspianen sprekke. I kommunestyrevedtaket av juni er det en forutsetning at vi holder oss innenfor denne rammen, sier Schaug.
Utbyggingen av skolen er
kosnadsberegnet til 11 miliioner, piuss 3 millioner til nytt
ventilasjonsanlegg i eksisterende bygning. For
fA til gode
løsninger er det viktig med god
pianiegging. Prosjekteringen av
utbyggingen ved Ytre Enebakk

a

Ventilasj on s status for Øvrige
skoler og barnehager

Utvidet ansvar drift og
eiendomsforvaltning, samt
ledelse av merkantil teknisk:
Sverre Netting.
Utvidet ansvar drift og
eiendomsforvaltning: Knut
Moen
Utvidet ansvar drift og
eiendomsforvaltning:
Asle Oshaug
Utdanningsvikar:
Agnar L.Thomassen
Dette gjelder i den tid
Torgils Opedal er i utdanningspermisjon.
Konst. oppmAlingsleder:
Gro A.Evenson
Konst. oppmAlingsing.
William Sheeer
Konst.tekniker: Frank
Rustad
(utdanningsvikar)
Dette gjelder inñtil ledelse
av avdeling byggesak planlegging er avklart.

StikkprØver foretatt for tre ár siden i skoler og
kommunale bamehager viser at inneklirnaet i de
fleste av disse byggene ikke holder mâF
I Flateby og Ytre Enebakk Barnehager ble det
installert balansert ventilasjonsanlegg høsten 1994.
I Kirkebygden bamehage er det slikt anlegg.
Samtlige skolebygg trenger imidlertid opprustinav
inneklimaet gjennom nye ventiiasjonsanlegg. Sa
langt er det utarbeidet ventilasjonsplan for Mjer
ungdomsskole.
Paviljongen ved Kirkebygden skole og gymflØyen
ved Ytre Enebakk skole er utstyrt med balansert
ventilasjonsanlegg

EIF-Fotballgruppa
skal avholde sitt Arlige
ioppema1&1

Vi trenger derfor lopper
Kontaktpersoner:

Kirkebygda:
Erik Slette, 64926033

Flateby
Lill-ann Johnsen, 64928807

KOMPOSTEN

Fullt mannskap pa'
sosialkontoret
For første gang ps lange tider er sosialkontorets
mannskap fulitallig. 19. juni var alle stillinger
besatt, noe sosialleder Ingegerd Espãs sier seg svrt
fornøyd med.
Her presenterer vi nyansatte ved avdelingen:
Det er Elisabeth som administrerer Kaja ordningen i
Enebakk og er ansvarlig for
organisenng av andre tiltaksprosjekter ut fra behov som
matte vise seg. ForelØpig har
hun ikke rukket a fâ full oversikt o& bruker fortsatt mye av
tiden pa A sette seg inn i lokalé
forhold i Enebakk
-

,

Ingrid Berg
ansatt som
barnevemskonsulent fra
1.4.95
kommer
Berg
Ingrid
opprinnelig fra Nordfjord, men
har v.rt bosatt pa Østlandet
siden 73, mesteparten av tiden
Ày
i Ytre Enebakk.
utdannelse er hun sykepleier og
helsesØster, og har de siste 3
ârene arbeidet som leder ved
helsestasjonen pa BølerAsen i
Ski.

Marianne Antonsen
ansatt som
barn eve rnskonsulent
fra 19.6.95
Marianne Antonsen er fra
StrØmmen. Hun er nyutdannet
sosionom ved Sosialhøgskolen,
og jobben som barnevemskonsulent i Enebakk er hennes aller
første. Det var imidlertid ingen
tilfeldighet at hun havnet i
Enebakk. Jeg søkte meg faktisk hit fordi jeg Ønsket a jobbe
her. Det er utrolig landlig og
fint i Enebakk, og vi har et
kjmpegodt miljØ pa avdelingen,
sier hun. Selv om hun fortsatt
er i en orienteringsfase i forhold til bygda, synes hun at
ting begynner a falle pa plass.
Det hun ser behov for er litt
mer forebyggende tilbud til
barn og unge hele firet.

Ingrid er opptatt av a satse pa
et godt og bredt samarbeid med
andre avdelinger i kommunen i
det forebyggende arbeidet. Det
var blant annet gjennom arbeidet som helsesØster at hun sa
de mange utfordnngene innen
forebyggende bamevern og
betydning av a arbeide tverrsektorielt med dette.

-

-

Elisabeth Hansen
er ansatt som tiltakskonsulent fra 8. mai 1995
Elisabeth Hansen som opprinnelig er fra Sarpsborg, er
bosatt i Skedsmo. Hun er
utdarinet Økonom ved BI og har
tidligere arbeidet med tiltaksarbeid i Andøy kommune.

Ten
trivsel
-tenk
Enebakk!

GRETE DIHLE,
nr.2 pa sp '5 liste:
Et levende demokrati
krever bade din og mm
deltakelse.
RMrr
W~M®

Okt satsing pa'
gj eldsr'ad9 ivning
Hoper regningene seg
opp? Er du fortvilet.
Star kreditorene i kØ,
mens tanken pa
utkastelse og
tvangsauksjon spøker i
bakhodet. Kaster du
alle skumle
vinduskonnvolutter, og
hâper det gâr over? Det
gjor det ikke! Ta tak I
situasjonen. Et besøk
hos gjeldsradgiveren pa
sosialkontoret kan vre
redningen.

Dahl. Da han begynte ved
sosialkontoret i oktober i fjor
sa han behovet for A gjøre noe
med gjeldsradgivningstilbudet,
og fikk frie hender.
NAr gjeldsradgiving na
prioriteres sA høyt her hos oss,
fordi vi ser
er det ogsA
mellom
sammenheng
innbyggernes Økonomi og
kommunens Økonomi.

Ikke slik A forstâ at kommunen
da betaler regningene for deg.
Men i fellesskap med râdgiver
kan man finne fram til
Iøsninger.
Ved Enebakk sosialkontor har
man nâ bygget opp et godt
gjeldsrâdgivningstilbud. Det er
økonomisk radgiver Lars
Henrik Dahl som har hatt
ansvar for dette arbeidet.
Hensikten er a hjelpe folk som
har problemer med a betjene
sine Økonomiske forpliktelser
til a fA oversikt over Økonomien
sin, og gjøre opp for seg for
hos
havner
kravene
namsmannen som ma iverksette
mer drastiske tiltak, ofte med
og
tragedier,
personlige
belastning av sosialbudsjettene
i kjølvannet.

De fleste har en eller annen
gang halt problemer med a
betale regningene, og lost det
gennom kontakt med
om
ulike
kreditorer
nedbetalingsavtaler.
Det
bØr
o
man ogsA fortsatt forsøke i den
grad man har ressurser og
overskudd. Men det er nettopp
det som er problemet, nar
Da
regningsbunken vokser.
bØr folk søke gjeldsrAdgivning
her. vat tilbud er minst like
godt som andre private tilbud,
sier Lars Henrik Dahl og
'
legger til at dersorn man bruker
kreditor som rAdgiver. bor man
i alle fall vre oppmerksom pA
at man henvender seg til en
instans som ogsA er ansvarlig
overfor arbeidsgiver(iAngiver).

Tidligere IA ansvaret for
gjeldsrAdgivning til staten
Forbrukemes
0
N k o n o in s i k e
RAdgivningstjeneste som ble
etablert i 1991 som et slags
nasjonal
en
i
ledd
oppryddingsaksjon etter landets
privatøkonomiske gjeldskrise.
det viste seg snarl at denne
tjeneste langt fra dekket
behovet, og hoveddelen av
dette
for
ansvaret
servicetilbudet ble dermed
overført til kommunene.
Fylkesmannen fikk i oppdrag A
vre pAdriver og hjelpe
kommunene med a bygge opp
et gjeldsrAdgivningsapparat, og
ble tilgodesett med et par ekstra
stillinger til dette arbeidet.
Det er store variasjoner i
hvordan Akershuskommunene
har byget Ut sin tilbud om
I
gjeldsradgivning.
Fylkesmannens sluttrapport for
det toArige prosjektet som ble
gjennomfØrt er Enebakks
tilbud havnet i kategorien "kan
bli bedre". seks kommuner har
et meget tilfredstillende tilbud,
mens seks kommuner har et
ikke tilfredstillende tilbud.
NAr Enebakks tilbud har
havnet i gruppen som kan bli
bedre, mener jeg det skyldes at
dette arbeidet ikke har vert
skikkelig prioritert for NA er
med
arbeidet
imidletid
gjeldsradgivning prioritert i
1-lelse og sosialpianen, og vi har
politisk og administrativ stØtte
til A bruke resssurser pa a
videreutvikle tilbudet, sier

-

.

-

Hvilken hjelp kan du f

-

-

Hvordan kan dere hjelpe?

Lettest er det selvsagt a hjelpe
folk som tar tak i problemene
for de blir uoverkommelig. Ta
kontakt for problemet er sA
stort at det kan were vanskelig
A finne løsninger.
Vi kan, om Ønskelig, hjelpe
folk med a sette opp
husholdningsbudsjetter. ofte
kan det bare were snakk om a
fa oversikt over utgiftene sine.
Vi kan gi innføring i hvordan
tenker
man
husholdningsøkonomi. dette er
forØvrig et forsørnt kapittel i
skolen, sier Dahl.
-

Ellers tar vi kontakt med
kreditor og forsøker i forstaelse
med begge parter a komme
fram til en nedbetalingsavtale,
eventuelt betalingsutsettelse i
de tilfellene hvor de handler om
et likviditetsproblem.
Er saken kommet sA langt at
det foreligger varsel om
inkasso, eller n.r saken allerede
er sendt til namsmannen for
utleggsforretning, er hjelp og
mer
straks
rAdgiving
komplisert.
I slike tilefeller prover vi A sette
opp et budsjett 1 forstAelse med
kreditor, og vi forhandler om
avdragsfnhet, sletting av
og
omkostninger
betalingsutsettelse. Vi forsøker
ogsA A pAvirke til at eventuell
begjring om tvangsauksjon
Slike
blir trukket tilbake.
løsninger kan imidletid were
vanskelige A oppnA dersom det
viser seg at det faktisk ikke er
noe igjen til gjeldsnedbetaling
nirpenger til løpende utgifter
er avsatt. Da kan en
gjennom
gjeldsordning
namsmanflefl were eneste

løsningen. Fordelen med en slik
ordning er sletting av gjeld,
ens
er
at
ulempen
privatsituasjon /økonomi blir
offentlig
under
satt
administrasjon i flere hr.
Man har sett kommuner
som gAr til begjring om
utkasteIse/tvansauks.jon for
A inndrive reiativt sma beløp?
Er det en linje Enebakk vii
legge seg pA?
-

Vi forsøker nettopp,gjennom
gjeldsrAdiving A unngA at det
kommer dithen.Jec, Ønsker AfA
til at in'en for&inger skal
sendes tif rettslig inndrivesq
uten at personen har fan tilbud
om gjeldsrAdgivning. Det man
imidlertid ma were kiar over, er
at kommunekassa ikke har
anledning til A avskrive et krav
for man har prøvd rettsiig
inndrivelse.
-

Benytter folk seg av
om
tilbudet
gjeldsrAdgivning?
-

Foreløpig i mindre grad enn
man skulle Ønske. men tilbudet
er nytt, og fortsatt under
Med bedre
utvikling.
informasjon vil pAgangen Øke.
Mange akershuskommuner har
avsatt opp til flere stillinger til
arbeid pA heltid med
gjeldsrAdgivning, og jeg er
overbevist om at en kommune
pA Enebakks størrelse ikke yule
ha problemer med a sysselsette
mins en person
dette
med
fulltidsstilling
arbeidet, sier Dahl.

-

Behov for
gj e1dsrtdgivning?
Ta kontakt med Lars
Henrik Dahl eller Mette
Nilstad pa tlf. 926060,
linje 263 (Dahl), eller
linje 261 (Nilstad)

KOMPOSTEN
NYTT GALLERI I
YTRE ENEBAKK
Galleri Loppa starter opp
igjen etter a ha ligget i dvale i
ca 3r. Denne gangen har
loppa hoppet belt til Ytre
Enebakk. Nermere bestemt
Bjerke bruk.
Det er den nà avdøde
skulptør
Ragnhild
Butenschøns gamle atelier
som riktignok har fâtt "nytt
ansikt", men som likevel
brer preg av a ha vrt et atetier for en aktiv kunstner.
26. august ønskes det ye!kommen til dette nye bekjentskap i Ytre Enebakk.
Galleriet ãpner med den kjente kunstneren Bjørg Tveten
Stjernstad. Riktignok norsk,
men bosatt i Sverige. Hun er
kjent for sine vakre tekstilmalerier, som er innkjøpt av bi.a.
regjeringsbygget,
Norsk
Hydro, Høegh rederi, Oslo
etc. Hun har fãtt invitasjoner
til A stilie ut i Japan, USA og
Sveits. Ellers er det egentlig
bare A si at bildene gir en
skjØnnhetsopIevelse som det
er verd a fa med. Galleriet
stiller samtidig ut rioen skulpturer av Anne Karen HellyHansen, opprinnelig fra Moss,
nâ bosatt i Son. Hennes helt
spesielle keramiske skuipturer
er vet nã kjent for mange.
Hun er biant annet innkjøpt
av Riksgalleriet, Norsk kulturrad, Akershus Fyikeskom.
mune etc.
Anne Karen Helly Hansen
fasinerer sitt publikum med
sine egenartede, naivistiske
skuipturer. Meget utrykksfulle. Da gjenstar det egentlig
bare a Ønske publikum velkommen, og hâpe at riktig
mange vii finne veien hit.

Margrethe Koren Batt

ENEBAKK
HUSFLIDLAG
KURS - HØSTEN 1995
Lararbeider
Ytre Enebakk skole
10. 11 og 12.november
Karveskurd
Stranden skole, start
11.oktober
Tredreiing
Mysen vg.skole, start
midten av september
Plantefarging
Kirkebygden skole
start 7.september
Toying
Ytre Enebakk skole,
start 3. oktober
Ytterligere
opplysninger og
pâmelding:
Else Wiik,
Tlf. 64 92 41 47

Om j akt og j ulefeiring pa' Fladeby
Ved slutten av
bokflommen for jul i
1994 kom det ut en
spesiell og interessant
bok pt A&B-Forlaget,
nemlig Fladebye
Journalene, redigert av
Barthold A.Butenschn.
Dette er en bok av
nasjonal verdi, og av
serlig interesse for
Enebakk
Det er første gang disse journalene foreiigger samlet, og
Butenschøn har stor ere for at
han pâtok seg arbeidet med
samie og utgi det omfattende
stoffet. Det er derfor naturlig
at boka inniedes med en Tabula
Gratulatoria med hilsen fra 400
venner og takknemlige lesere
til hans 90 ârs dag l.juli 1994.
Professor Knut Mykiand har
en introduksjon om disse enestâende journalene, og Barthold
A.ButenschØn gir en interessant
oversikt over Collettlamilien
gjennom mange generasjoner
og gir en levende skildring av
familiens tilknytning til
Fladebye og av livet pa dette
idylliske landstedet.
Det store Fladebyegodset
med jordbruk, skogbruk og
sagverksdrift, var i familien
Colietts eie i 75 Ar fra 1753.
Familien tithørte det ledende
handeispainsiat i Norge pa den
tid, med hovedresidens i
Christiania. Fladebye med sin
store hovedbygning med plass
til 30 gjester, var familiens
storslagne jakt- og feriested.
Sr1ig to ganger i Aret var det
liv og virksomhet her, under
julefeiringen og i harejakten,
der hele 15 jegere kunne delta
med 20 - 30 hunder. Bade julefeiringen og jaktselskapene
foregikk i festlige former med
taler, skuespili og munterhet,
og ikke minst dyrking av bordets gleder.
Det var en wre a fâ delta i
denne seiskapeligheten, og en
rekke av landets fremste borgere var gjennom Arene invitert
hit. Den fornemste gjesten var
prins Christian Frederik som
var med pajakteni 1813. I
1815 finner vi blant annet stattholder von Essen og stortingspresident Christie pa gjestelisten.
Selve joumalene utgjør ca
200 trykksider, originalene i
sirlig handskrift av valgte sekreterer. De gir interessante
glimt fra livet i den tids overklasse, preget av munterhet og
humØr, men inneholder ogsá
mer alvorssfylte kommentarer
til politikk og samtidskrav.
I juleselskapené matte gjestene gruppevis lage sma skuespill
og sketsjer, ofte med aktuelt
stoff, og med en godmodig
brodd mot venner og kjente
personer. Det heie fulgte faste

ritualer. Dansen gikk til ut i de
sma timer, mens de eldre herrer
samlet seg ved kortbordet og
punsjeboilene.
Jaktjournalene gir detaijerte
opplysninger em deltakere,
antall hunder, og om jaktresultatet. I gode ár kunne det bli
felt opp til 20 barer. Ja, tidligere, pa 1700 tallet, da j aktresultatet og jegemes navn var blitt
innrisset pa hovedbygningens
vindusruter, 15 taliet enna høyere. I enkeite âr ble det felt over
30 harer i løpet av de fire dagene jakten varte.
Jakten foregikk i samsvar
med en Jagtlov", som først og
fremst er preget av en munter
selvironi.
Det er vanskelig A skulle gi

ENEBAKK LENSMANNSKONTOR

har fAtt nytt mobilnummer
Det nye nummer er:
9444 2720

et fullgodt bilde av de glade
sammenkomster pa Fladebye.
Men den som leser disse gamle
joumalene, ser levende for seg
en tid med en stil og en grandessa som forlengst er borte.
PA den mAten er disse journalene kulturhistorie av høy rang.
De mange fine illustrasjonene
bidrar ogsa til dette.
I nedgangstidene etter
Napoleonskrigene kom mange
handelshus og verkseiere i store
Økonomiske vanskeligheter.
Dette fikk ogsa Collett & Son
merke. Den stolte familiebedriften gikk konkurs. Fra
omkring 1830 ble familiegodset
utstykket og solgt. De mange
brukene som godset besto av,
ble overtatt av leilendingene.

Ogsa familiens store eiendommer pa UllevAl og TAsen ble
solgt. 11840- Arene ble den
staselige hovedbygningen pa
Flateby revet, og de glade
dager var et minne blott.
Like til vAr tid har beretning
ene om patrisiemes lystige selskapsliv levd pA folkemunne.
Fladebye Journalene gir oss
mulighet til i tankene a ta deli
disse fjeme tiders liv og
hoidninger.
Ikke minst for alle
historieinteresserte
énebakkinger vil dette vre
spennende lesning.

Eirik Sundli

Fred Vidar
Hjortland
nr. 2 pA Kr.F.s liste:

0

Skolene i Enebakk
bØr gi stØrre plass til
holdningsskapende undervisning
om livsforform og helse

KOMPOSTEN

TIL SALGS

Slagforeningen i Enebakk

4 stk vikingpiggdekk pA feig.
Dimensjon 155/13 kr.500,-,
Henv. 64926096

PA mote i mai valgte
slagforeningen sitt fØrste styre
med føigende sammensetning:

Bolig onskes

Inger BrAthen, formann
Willy Bergflødt, kasserer
Ellen Berg Eliingsen, sekretr
Audhild Andreassen, styremedl

Leilighetlsokkelleilighet
Ønskes av mor og datter pA
snart 2 Ar.
Henv.: Kompostens redaksjon
tlf. 64 92 6060

TIL LEIE
STOR LEILIGHET
til leie pA Flatebysenteret.
KjØkken, 2 stuer, 2 bad/we, 3
sovevrelser mm.
LETE KR. 4.500.- PR MND.
DEPOSITUM KR, 1.500,HENV. H.WAADE
TLF. 64928713

10.mai arrangerte foreningen
tur til Gamie Hvam
bygdemuseum. Tross striregn
var det full oppslutning med
25 deitagere - en ordentlig
hyggelig tur.
sØkt
har
Foreningen
kulturstyret om midler til
oppstart og drift, og er blitt
innvilget kr.4.000.
10.juni arrangerte Karin og
Emil Andersen, øyeren Bensin
loppemarked i forbindelse med
25 .Ars
bensinstasjoneflS
jubileum. Inntektene fra

loppemarkedet gikk i sin heihet
til slagforeningens arbeid.
Emil Andersen overrakte en
sjekk pAlydende kr.15.000 til
foreningens forrnann under
turen til Hvam.
Vi i styret hAper vi kiarer A
forvalte pengene sA de kommer
foreni ngens medlemmer til
gode pA best mulig mAte.
Foreningen vii ha jevnlige
medlemsmøter i Kantinen pA
Disse vii bli
Herredshuset.
annonsert i Komposten.
Foruten mediemsmøter vii vi
arrangere en til to turer i
halvAret. Til vAre arrangement
er alle siagrammede og deres
pArørende hjertelig velkomne.
PA vegne av styret;
Ellen Berg Eilingsen,

HELSELAGET
etterlyser
6 stk. har sendt medlemskontingeflt kr.100,men navnet er utelatt.
Hvis du vet at det er deg - gi meg beskjed.

Hybler/sokkelleilighet
til leic pA Lotterudfeltet i
Kirkebygden. Møblert hvis
Ønskelig. Snarlig oppgjør.
Tif.: 64 92 70 27 priv. el
22 37 70 90, linje 3010 arb.

Hilsen fra kassereren - Unni Thoresen - tif.
64924303

PROSJEKT ENSLIGE FORSØRGERE
har flyttet kontorer.
Vi holder nâ til i Kopâsveien 3 - v/sykehjemmet i
Ytre Enebakk.
Vi er A teffe pA tif. 64925730
mand. til torsd.-kl.l0.00 - 15.00
OBS. Husk svømming pi tirsdager, 18.00 - 20.00
oppstart: Tirsdag 5. september

Trifle og Mona
LANDETS HØYESTE SOLSIKKE
I aprilnummeret av Komposten ble leserne invitert
til a bli medpà konkurransen om krndets hØyeste
solsikke dette er en konkurranse utlyst av Det
norske hageseiskap, Gjennestad gartnerskole og
MiljØheimevernet. I Enebakk er det Hagelaget som
organiserer konkurransen
Det nrmer seg tiden for mAiing av solsikken - Du mAler bAde
solsikkens iengde og blomstens diameter. Deretter kan du ta
kontakt med Hagelagets kontaktpersoner for kontroilmAling av
solsikkene , noe som mA skje innen 8.september.
Kontaktpersoner er:

Mathilde Salte
Marit Kristine
Trageton Borud

64928063
64926471

Etterlysning nr 2

Sensommerutstilling
26.aug. - 17.sept.

Galleri Loppa
Adr. Ragnhild Butenschøns
gamle atelier, Bjerke Bruk,
1914 Ytre Enebakk.

Bjørg Tveten
Stj ernstad

GABORTBOKA til Helselaget - har du den?

NASJONALFORENINGENS
HELSELAG ENEBAKK

p.

minner om at det blir

I

HOBBYUTSTILLING

i Ar ogsA - 14. - 15. oktober pA Herredshuset
PAmeldinger tas imot nAr som heist til Unni i
if. 64 92 43 03

tekstilmalerier

S-klubben pa Flateby

Anne Karen
Helly Hansen

starter opp igjen

keramikk skuiptur
Apningstider:
LØrd.I sØnd. 12.00 - 16.00
Onsd.: 17.30 - 20.00
evt. telefonavtale:
64925692

ENEBAKK
PENSJONISTFORENING
Medlemsmøte i Herredshuset

onsdag 13.september
kl.16.30
Husk A ta med gevinster

MISJONSSTEVNE
GRANLY
DALEFJERDINGEN 15.6
Er det noen som savner en
sort paraply?
Ved en feiltageise ble
den medtatt.
BlAtt tørkle er gjenglemt i
kirken.

Henv. Ragnhild Kigen,
64926096

fredag 1.september kl.18.00 - 20.00
Vi holder til pA Stranden bedehus, og er du mellom 7 og 13 Ar,
sA er du hjertelig veikommen!

Hilsen Astrid, Vasilios, Tormod og Kristin

Hei alle barn i Ytre Enebakk
7.september starter vi opp med
Misjonshuset.
barnelagetpA
Annenhver torsdag fra 17.30 19.00 samles fra 10 - 25 barn,
og flere ledere til mote. Sist
vinter lA gjenomsnittsalderen pA
ca 6 -7 Ar, men alle barn er
hjertelig veikommen.
Noen ganger lager vi mat andre ganger noe til A gi i
presang - eller til A ha hjemme.

Aktivitetene varierer, men lek
og lxrin& gAs hAnd i hAnd. Vi
Ønsker a gi barna verdifuil
opplring i et trygt miljø. Da
sees vi - bAde "gamle og nye"
barn Ønskes veikommen til den
7. september.
Hilsen lederne
v/Kristin h.

ARRANGERER
JUBILEUMSFORESTILLING

pa
Ignarbakke

Fredag 1.sept.95
kl.19.00
PROGRAM
Leikarringen Ignar
Magne Hesjevold
Dansk Folkedansgr.
Estisk Folkedansgr.
Rallar n
Pause m/kaffe og
kaker
KARl SVENDSEN
Inng.: Voksnekr.70,Barn kr. 35,Inngangsbilletten ink!.
kaffe og kaker
VELKOMMEN!
Lørdag 2.september 95
danseoppvisning pA
VAgsenteret ki. 11.00
Leikarringens Barnegruppe
Dansk folkedansgruppe
Estisk Folkedansgruppe

Starter opp igjen.
Følgende kurs pAgAr:
Voksenrinefl
Søndager pa Ignarbakke
kLl8.30 - 20.30
InstruktØr: Arild Degrum
Barneringen, Kirkebygda:
Tirsdager, 4- 6 Ar 17.45-18-30
6-9Ar 18.30-19.15
9-12 fir 19.15 -20.00
Instruktører:
Mia Rud, Nils Vambeseth og
Roger Kristiansen
Barneringen,Ytre
Onsdager 4- 6 hr 18.00 -18.45
6-9 Ar, 18.45-19.30
Instruktører:
Grete Delbeck og Nils
Vambeseth
Fra tirsdag 19.9:
Svingkurs 20.00 - 21.00
Gammeidans : 21.00-22.00
Instruktør: Arild Degrum

Medlemsrnøte
med foredrag
over emnet
'Pet gode liv"
ved Torgeir Landvik i
Herredshusets kantine

14.sept.kl.19.30

Vi minner om
Bygdetundagefle
26. og 27. aug.
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STILLING LEDIG

KIRKETJENER

PLEIE OG OMSORGSAVDELINGEN

IV

AVDELINGSSYKEPLEIER
natt - 50% stilling

2 stilinger ledig fra 01.09.95
LØnnstrinn 27
Stillingen innebrer arbeid i turnus med vakt hver 4.helg.
Du vii fA tiihønghet i en pleie- og omsorgsavdeling som er i
kontinuerlig utvikling med positive og engasjerte
medarbeidere.
Vi krever:
* Off. godkjent sykepleier
* Faglig dyktighet
* Evne til A arbeide selvstendig og ta egne beslutninger
* Gode samarbeidsevner
Ved utvelgelse vektlegges faglige kvalitikasjoner og personiig
egnethet. For mer informasjon ta gjerne kontakt med
avdelingsleder Arne Granheim, tif. 64 92 44 60.
SØknad sendes Enebakk kommune, pleie- og
omsorgsavdelingen, KopAsvn.5, 1914 Ytre Enebakk

innen 5.september 1995

lu

ENEBAKK KOMMUNE

skal ansettes i 1/4 stilling ved Enebakk kirke.
Stillingen Iønnes som kirketjener i ltr. 5 - 15 (St.k.6729)
Søkeren mA vre medlem av den norske kirke.
Nrmere opplysninger fAs ved henvendelse til
sokneprestkont0 t i Enebakk, tlf.: 64 92 6150, eller til leder i
FellesrAdet, Anne-Marie Berger, tlf.: 64 92 84 82 etter kl.17.
evt.dagtid
64926060.
Ansettelse skjer pA de vilkAr og med de plikter som til enhver
tid fremgAr av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Søknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vitnemAl
sendes FellesrAdet i Enebakk ved leder Anne -Marie Berger,
menighetsfullm. kontor, Enebakk kommune, 1912 Enebakk,

Aktivitetsleder for fysisk
funksj onshemmede
Vi Ønsker kontakt med en person som har lyst til A lede
tilrettelagt fysisk aktivitet for fysisk funksjonshemmede en
kveld pr uke.
Det er onskelig at du har erfaring fra lignende arbeid tidligere,
men ingen betingelse.
InstruktØrlØnn etter avtale.
Nermere informasjon: Kommunefysioterapeut
Ellen Berg Ellingsen - tif. 64 92 60 60
Skriftlig sØknad snarest - innen 6.september til:
Enebakk Fysioterapi, 1912 Enebakk

(Fornyet kunngjøring)

Enebakk kommune har ledig stilling som
PLEIE- OG OMSORGSSJEF
med ràdmannen som nrmeste overordnet.
Pieie- og omsorgsavdelingen har det faglige og administrative
ansvaret for de ulike tjenestetilbudene innenfor hjemmebasertog institusjonsbasert omsorg og tjenester for mennesker med
fysisk/psykisk funksjonshemming.
Avdelingen har et bruttobudsjett pA 28 mill kr, og ca 75 Arsverk
fordelt pA ca 150 medarbeidere

Stillingens hovedoppgaver
* Faglig og administrativ ledelse
* Planlegging og utvikling av tjenester
* Personalforvaitning og personaluti'ikling
* Tilrettelegging av saker for hovedutvalg m.m.
* Budsjettarbeid, økonomistyring og resuitatvurdenng
* Koordineringsansvar internt og eksternt

ENEBAKK KOMMUNE

IV

BIBLIOTEKSJEF

Stilling som biblioteksjef i komunen blir ledig fra I .september
1995. Hovedbibhoteket ligger ved kommune1ministrasjonen i
Biblioteket benytter
Kirkebygda. Det er ingen filialer.
MikroMarc til katalogisering og snart ogsA til utlAn. Nrmeste
overordnede er kuitursjefen.
Vi sØker en person med eksamen fra statens bibliotekhøyskole
eller tiisvarende godkjent utdanning. Det vii bli lagt vekt pA
relevant pralcsis, kreativitet, kjennskap til edb, og evne til
samarbeid.
Avlønning i ltr. 25 - 31.
For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkAr,
herunder pensjonsordning i KLP.
Nrmere opplysninger om stillingen kan fAs ved henvendelse
til fungerende biblioteksjef Svein Hofplass, eller til kultursjef
Per Sandvik, tif. 64 92 6060.
Søknader med kopoier av vitnemAl og attester sendes

Kvalifikasjoner

innen 15.september 1995 til:

* 3-Arig heisefaglig/sosialfaglig utdanning
* Administrativ/Økonomisk utdanning pA høyskolenivA
* Erfaring fra lederstilling
* Det vii bli lagt stor vekt pA
evne til strategiutvikling og gjennonføring av
endringsprosesser
dokumenterte resultater innen budsjettarbeid og
planlegging.

Enebakk kommune, kulturadministrasjonen, 1912 Enebakk

Vi tilbyr
-

utfordrende og selvstendig arbeid
lØnn innen rammen av ltr. 40-50, 255.100, - - 307.000,pr Ar, etter kyaiifikasjoner
hjelp til A skaffe bolig/barnehageplass

LOTTEBERG BARNEHAGE
Andeisbarnehage, 3 avd., barn i alder 0 - 7 Ar, oppstart var
hØsten 1994.
FØRSKOLELI1RER
i hel og halv fast stilling søkes. Gode lønnsbetingelser Tiltredelse snarest.For nrmere opplysninger - ring styrer
Oddbjørg Skuland, tif. 64926262. Søknadsfrist: 19.09.95.
Søknad med attester og vitnemAl sendes til Lotteberg
barnehage, Lotterudveien 2111, 1912 Enebakk.

Nermere opplysninger ved henvendelse rAdmann Nils Schaug
eller personaisjef Nils Petter Wiik, tif. 64 92 60 60.
Enebakk kommune er I en utviklingsfase, og Ønsker A knytte til
seg medarbeidere med initiativ, Iivsgnist og samarbeidsevner,
som ser utvikling som positivt og inspirerende.
Søknad med bekreftede vitnemAl og attester sendes Enebakk
kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk innen 15.september
1995.

HANS GUSLUND
nr.3 pa SP's liste
Unngá splittelse av skolemiljøet.

Retten til A felle 5 elger i
Vik skog settes bort pA
anbud. Rettet avskyting, 1
okse, 2 kalver og 2 valgfrie
dyr.
Anbud i lukket konvolutt
med pris pr kilo kjøtt og
navn pA jegerne ma vre
skogsbestyrer i hende innen
18.09.95. I tillegg til
kilopris kommer det en fast
avgift pA kr. 600,- pr. v. dyr
og kr 300,- for kalv +
feilingsavgift til viltfondet
samt 23% mva.
Det tas forbehold om A anta
eller forkaste et hvilket som
heist anbud.

Enebakk
kommuneskoger
STORVILTPRØVE
med
dager
Følgende
pAmelding fra ki.17.00 19.00
Onsdag 6.9
Onsdag 13.9
Onsdag 20.9
Onsdag 27.9
Lørdag 30.9:
PAmeiding 09.00 - 10.00
ENEBAKK
SKY r1hRLAG

ENEBAKK
KOMMUNE

Tilskudd til
friluftsformál
Har din forening planer om
konkrete tiltak innen
fiskeformAl,
friiuftsliv,
viltformAi i Enebakk?
Det er I mulighet for A fA
tiiskudd gjennom diverse
som
ordninger
miijøverndepartementet
forvaiter. Tilskudd gis
sjeiden pA mer enn 50 % av
Alie
totaikostnadene.
søknader om tilskudd skal
fremmes til kommunen, som
koordinerer og prioriterer en
til
samlet
sØknad
Fyikesmannen. kommunens
prioriteringer er veiiedende
for Fylkesmannen.
Generelt skal alle tiltak som
støttes gjennom disse
midiene bidra ti! A nA
hovedmAlene mht Økoiogi,
naturmiijø, iandskap, o
alimenhetens interesser ma
aiie
were ivaretatt
prosjekter.
Tiltak som medfører
forringeise av nattiñniljø
eller landskap gis ikke
stØtte. Generelt vii tiltak
flere
kommer
som
brukergrupper til gode bli
prioritert foran tiltak med
snevre mAigrupper. Som
hovedregei bør tiltakene
ikke medfØre at et omrAdes
verdi/egnethet for noen
brukergrupper biir redusert
for
en
fordel
til
brukergruppe.
SØknadsskjema kan fAs pA
iandbrukskontoret eller hos
miljøvernrAdgiver.
sendes
Evt.
søknad
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KOMMUNESTYRE - OG
FYLKESTINGSVALGET 1995

KOMMUNESTYRE- OG
FYLKESTINGSVALGET 1995

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er sØndag 10.september
og mandag 11.september. Hvis du ikke kan mote opp i
valgiokalet pa valgdagen p.g.a. sykdom eller uførhet, kan du
sende søknad til valgstyret og be om a fà stemme hjemme
eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig a ta kontakt
med valgstyret dersom du er innlagtlbor pa institusjon der det
avvikles forhandsstemrning.
Fristen for A søke om A fA stemme hjemme er 5.september
1995 k1.15.00.
I brevet til valgstyret opplyses:
- hvorfor du ikke kan mote opp i valgiokalet
- fulit navn, fødselsAr og fØdselsdato
- nøyaktig adresse(r) helt fram til 9. september
En person over 14 Ar mA bekrefte skriftlig at han/hun kjenner
deg, og at du er sA syk eller ufør at det ikke er mulig for deg
A mote fram i valgiokalet pA valgdagen.
Hvis du ikke kan undertegne brevet selv, skal en person over
14 Ar som kjenner deg, undertegne brevet. Denne personen
mA undertegne med sitt eget navn. Er det vanskelig for deg A
skrive, kan du ringe til kornmunen.
En stemmemottaker vii for 9.september oppsøke deg og
motta stemmen din.
Valgstyrets adresse og telefonnummer:
Enebakk valgstyre
1912 Enebakk
Tif. 64 92 60 60

Enebakk 8.sept. 1995
for Enebakk Valgstyre
Einar Hoistad
leder

HER KAN DU STEMME!
Det holdes vaig pA medlemmer til kommunestyret og til
fylkestinget søndag den 10.september og mandag
11 .september.
Du har stemmerett ved valget hvis du er norsk statsborger og
har fylt 18 Ar senest 31.desember 1995. Hvis du ikke er norsk
statsborger mA du har vert registrert i folkeregisteret som
bosatt i norge de siste 3 Arene for valgdagen for A ha
stemmerett. Det er samme regler for kvinner og menn.
Du mA dessuten stA i manntaliet.
Stemmekrets:

Stemmested:

Stranden
Hammeren/Dalefjerdiflgefl
Kirkebygden
Ytre Enebakk

Flateby Samfunnshus
SkogeierforeningeflS lokaler
Enebakk Herredshus
Ytre Enebakk skole

Stemrnetider: SØndag
Mandag

kl.13.00- 18-00
kl.09.00 - 21.00

c

KOMMUNESTYREOG FYLKESTINGSVALG

Enebakk 8.sept. 1995
for Enebakk Valgstyre
Einar Hoistad
leder

FREMSKRITTSPARTIET
1 - 2 Steinar Sandby, 1911 Flateby
3 - 4 Ronny Wickstrøm, 1914 Ytre Enebakk
5 - 6 Tor Idar Paulsen, 1914 Ytre Enebakk
7 - 8 Lars Kristian Engum, 1911 Flateby
9 - 10 Karen Anna Hagen, 1914 Ytre Enebakk
11 - 12 Bjorn øverâs, 1914 Ytre Enebakk
13 - 14 Thore Enger, 1912 Enebakk
15 - 16 Trond Remi Aaslie, 1914 Ytre Enebakk
17 Jan WickstrØm, 1914 Ytre Enebakk
18 Marianne Øversveen, 1911 Flateby
19 Catrine Arnesen, 1912 Enebakk
20 Pal Paulsen, 1914 Ytre Enebakk
21 Hilde Skaslien Paulsen, 1914 Y. Enebakk
22 Roy Olsen, 1914 Ytre Enebakk
23 Ole Anton Gystad, 1914 Ytre Enebakk
24 Marion Enger, 1912 Enebakk
25 Ann Christin Paulsen, 1914 Ytre Enebakk
26 Hans Fr.Gystad, 1914 Ytre Enebakk
27 Arne Evensen, 1911 Flateby
28 Roy Martinsen, 1914 Ytre Enebakk
29 Christine Laurendz, 1914 Ytre Enebakk2
30 Geir Skaslien, 1914 Ytre Enebakk
31 Terje Taraldseth, 1911 Flateby
32 Birgitt Tømmervik, 1914 Ytre Enebakk
33 Mona Lauritzen

1. Gi kandidaten en
tilleggsstemme
(kumulere).
Det gjør du ved enten A
sette "X" ved navnet til de
kandidatene du vii gi en tilieggsstemme, skrive ordet
"kum" ved navnet eller
skrive navnet en gang til.
Du kan ogsA kumulere kandidater som er forhAndskumuiert pA listen.

Det gjØr du ved A sette
strek over navnet.

Trenger du skyss til vaiglokalet?
Ring Enebakk senterparti viGrete Dihle,
tif. 64924015
SENT*PAR11ET

Komposten bekiager nok en gang at
Fremskrittpartiet var utelatt i forrige nununers
presentasjon av politiske partier som stiller liste
ved kommunevalget, og ordførerkandidatefle.
Her kommer lista til

Vii du endre pA stemmeseddelen, kan du:

2. Stryke
kandidater.

KOMMUNESTYREOMMUNESTYREOG
OG FYLKESTINGSVALG

s

Encire
stemmeseddelen?

Trenger du skyss til valgiokalet?
Vi organiserer kJøring
Ring oss pa tif.
649263326492417664928303
Enebakk Arbeiderparti

3. Gi en stémme til
kandidater fra
andre lister
(slengere).
Det gjØr du ved A skrive
opp navnetlnavnene en
gang. Du kan ikke fore opp
mer enn 8 navn fra andre
lister. FØrer du opp kandidater fra andre lister, taper
den listen du stemmer pa,
et tilsvarende antall listestemmer.

Bruk penn
eller blyant
UngdomsklubbeneS
ápningstider:

Flateby
Ungdomsklubb
har âpnet
Tirsdager: 18.30 - 22.00
Onsdager, juniorklubb
18.00- 21.00
Fredager: 20.00 - 24.00

Ytre Enebakk
ungdomsklubb
PAPIRINNSAMLING
For renovasjonsabonnenter i Enebakk kommune som
ikke har fAtt tildeit egen papirbehoider,
(d.v.s. Ytre Enebakk) vii det bli papirinnsamiing

onsdag 30.august
Det nye renovasjonssyStemet,
(2 beholdersystemet) er nA iverksatt pA Flateby. For
Kirkebygda og Daiefjerdingen blir det igangsatt i lØpet
av august, mens det i Ytre Enebakk innfØres i løpet av
september.
Mer informasjon vedr. det nye renovasjonssyStemet blir
utdelt sammen med de nye beholderne.

Tirsdag 1.00 - 22.00
Torsdag; juniorklubb
18.00 - 20.00
Fredag 19.00 - 23.30
første klubbdag etter
ferien fredag 25.8.
Allmannamøte
tirsdag 29.8. 95 kl.19.00
VELKOMMEN TIL
UNGDOMSKLUBBEN

KOMPOSTEN

FLATEBY VANNVERK

Guri Vinvand Olsen

A

nr.3 pit Kr.F.s liste:
Trygge livsvilkcr for alle
Enebakk uansett alder.

KUNNGJØRING
Det vii foregA spyling av ledningsnettet

pa Flateby i uke 38.

Det vii forekomme brunt vann i ledningssystemene under og
etter spyling. Tykket vii ogsâ i perioder variere noe.

Enebakk
Idrettsforening
avhoider 1/2 àrsmØte pa
Streifinn mandag
28.august U. 19.00.
Fuiistendig sakliste er lagt Ut
pa postkontorene i
Kirkebygda og pa Flateby.
Alie Ønskes velkommen.

ytterligere opplysninger gis pa tlf. 64928934
FLATEBY VANNVERK BA
Terje Hansen
daglig leder

HOVESTYRET

S. YORKSHIRE OIVI$JON

HEST Rk FOR

HAHNOVSR DISTRICT

HAMBURG DISTRICT

Sniii og rolig hest, 9 fir, settes
boil pA for, grunnet
skoiegang.
Kontakt Marit Sethern,

TIE: 64926308

har samling pa

MJIER UNGDOMSSKOLE
onsdag den 6.9.95 klokka 19.00
Flere av brigadegutta fra østfold vii komme pa besØk til
Enebakk. Vi hAper at aiie gutta som var i Tyskiand i
tidsrommet 1947 - 1953 har anledning til A ta en tur og treffe
gamle kamerater.
Ta gjeme med deg kona eller samboer!
VELKOMMEN

Lokaler i
Kirkebygden
til leie
Verksted/iager m/kjøreport
ca 60 kvm. Sentralt.

TIf. 64 92 57 58 Lken

Rengjøringsarbeid
Ledig pa Flateby fra 1.9.1995
ENEBAKK KOMMUNE
K'RKEBYGDEN BARNEHAGE
har ledige plasser for barn fra 0-3 âr.

FLATEBY FAMILIEBARNEHAGE
har ledige plasser for barn i alderen 0 - 3 âr.
Søknadsskjema fits pit skolekontoret

IV

ENEBAKK
KOMMUNE

Konflikt§R".*a
KONFLIKTRADSMEGLER
Stortinget har vedtatt at alie kommuner skai were tilsiuttet et
konfliktrAd.
Pa Romerike har de 14 romerikskommunene gAtt sammen om et
felles konfliktrAd som har kontorer i LiilestrØm.
KonfliktrAdet er ment A vre et aiternativ til ordinr
straffeforfolging ved mindre aivorlige forbryteiser - spesielt
overfor unge lovbrytere. Ordningen er basert pA at iovbrytere
og skade!idte motes, og at mAiet er at partene skal komme frem
til en konkret avtale om erstatning o.!. Hele denne prosessen
ledes av en konfliktrAdsmegier.
Megiingen foretas i utgangspunktet i den enkeite kornmune.
Ti! A forestA meg!ingen i Enebakk kommune, sØkes etter en
person som har fylt 25 Ar, og som er vederheftig og vaigbar ved
kommunaie vaig. Det kreves god vandel. Personen bør ha
spesieil intresse for vervet og ma vre egnet for meg!errol!en.
Oppnevriing skjer for 4 Ar. Godtgjøring utgjør kr.93,50 pr time.
Det vil bli gitt oppiring.
Kontakt konfliktrAdsieder Gro RosseiandlGordon Petterson eiier
sekretr Anneken Skaiierud tif. 63802325 for nrmere
opplysninger.
Søknad med vitnemAl og attester sendes: KonfiiktrAdet pA
Romerike, Postboks 401, 2001 Lilestrøm.
Søknadsfnst
20.09.95

Praktikant

Kontakt tif. 64 92 44 05

IV

CD

Ny innehaver pit

Sm!l og barnekjer
praktikant sØkes til
Sindre 1 itr. Hybel til
disp. Ikke røyker

'-

Be1a Blomster og Gaver
Mariannes Blomster
Ønsker nye og gamle kunder veikommen til en
hyggelig handel.

B e 1a

Kontakt Kristin Holtop
64927161 etter k1.17.00

Blomster
og Gayer

09.00 - 17.00
Torsd. 09.00 - 18.00
Lord. 09.00 - 15.00

jN

Hilsen Mariannes Blomster

Neste Komposten kommer 29.september
Innievering: 20.september

Bella Blomster og Gayer Vâgsenteret
1914 Ytre Enebakk

FOLKEBADET,
Enebakk ungdomsskole
itpner fredag 1 .sept.
ki. 18.00-21.00

Lokale i Ytre
Enebakk til leie
Saigs/kontoriokale - evt.
hybel ca 100 kvm
mlLagermuligheter sentr.
Gaupeveien 25.

TIf. 64 92 57 58 LOken

H

E N T E D A G E R

FOR

PAPIR:

Har du
MANDAGSRUTE
for resteavfall
er hentedatoer
for papir:

Har du
TIRSDAGSRUTE
for resteavfall
er hentedatoer
for papir:

Har du
TORSDAGSRUTE
for resteavfall
er hentedatoer
for papir:

Har du
FREDAGSRUTE
for resteavfall
er hentedatoèr
for papir:

ONS 02.08.95
0148 06.09.95
0145 0410.95
ONS 01.11.95
ONS 29.11.95

ONS 09.08.95
ONS 13.09.95
ONS 11.10.95
ONS 08.11.95
0148 06.12.95

0148 2.6.08.95
ONS 20.09.95
ONS 18.10.95
ONS 15.11.95
0148 13.12.95

ONS 23.08.95
ONS 27.09.95
ONS 25.10.95
ONS 22.11.95
0145 20.12.95

Videre hver
FØRSTE ONSDAG
iin&neden.
MEN:

Videre hver
ANDRE ONSDAG
imitneden.
MEN:

Videre hver
TREDJE ONSDAG
imitneden.
MEN:

Videre hver
FJERDE ONSDAG
± mitneden.
MEN:

mai'96: 08.05.
nov'96: 30.10.
des'96: 27.11.

mai'96: 15.05.
nov'96: 06.11.
des'96: 04.12.

mai'96: 22.05.
nov'96: 13.11.
des'96: 11.12.

mai'96: 29.05.
nov'96: 20.11.
des'96: 18.12.

KOMPOSTEN

Enebakk i
utvikling.

Nytt grafisk firma i Enebakk

Enebakk star over for
mange spennende utfordringer i tiden som kommer. Mange skal drive
aktiv valgkamp for seg og
sitt parti ved hØstens kommunevaig.
Handeismeringen skal drive aktiv kamp for at vi som
forbrukere ikke skal flykte
med lommeboka var til det
nyc senteret i Ski. EHHI
driver aktiv kamp for at
stillingen som meringskoordinator skal opprettholdes.
Vi forsøker a pàvirke
kommunen til a stille midicr til ràdighet, samt at vi
samler inn midler biant
bygdas meringsdrivende
for at stillingen skal kunne
bestà.

Av Anne Lund
I miinedene fremover
vii vi presentere de
rneringsdrivende som
er medlem av EHHI i
Komposten og først
ute er
MultiGrafisk AS.

Enebakk Handel,
Hândverk og
Industriforening mener det
er svrt viktig at kommunen har en meringskoordinator. Dette for at nringslivet trenger en problemlØser vis a vis kommunen og
kommunen trenger en som
er vel kvalifisert til a hjelpe
nyetablerere og eksisterende bedrifter gjennom byràkratiske irrganger.
Neringskoordinatorens
opgave best.r av alt fra
nar og hvordan et nytt firma etableres, til prosjekter
i millionidassen sà som den
planlagte dyreparken.

MultiGrafisk AS startet
sin virksomhet pa nyâret i
âr, og har som navnet tilsier tilknytning til grafisk
bransje. Firmaet ble etablert allerede i oktober i
fjor av Stale øiaas og Geir
Dal, som for tiden er daghg leder i Schneidler
Norge AS.
Selv om sommeren i ir
kanskje ikke har betydd
ferietid for det nyetablerte
firmaet, mØter vi en opplagt daglig leder Stale
øiaas i nyc trivelige lokaicr pa Vâgsenteret i Ytre.

Opprinnelig kommer
Stale Øiaas fra Osen i SØrTrøndelag, men i 1982
bosatte den trivchige trønderen seg i Enebakk. FØr
dettehar han 21 firs fartstid
Dette arkivsystemet er unikt, og utrolig arbeidsbesparende, forkiarer Skile Øiaas,
i Forsvarets
som
sammen med geir Dal har startetfirmaeet MultiGrafisk
Overkommando. -Jeg var
ung og rastløs og etter
der jeg jobbet mot trykkeKonseptet deres er A
henger pA en staiskinne.
endt radio skole var jeg
registrere kundens behov.
Mappene er forovrig proner.
noen ar radio-offisèr i handusert av norsk kartong
gi tilbud og levere varen
delsfiaten. 11972 startet
fra Tofte Industrier. uten at kunden skal bruke
Samhoid gir styrke
jeg i Forsvaret med tjenesMâlet for det nyc styret i
Fordelene, sier øiaas, er at
-Og endelig fant vi tiden tid og krefter pA A lete
te i Finnmark, hvor jeg ble moden og startet opp
EHHI er a skape et Økonoetter riktig leverandør. -Vi det er enormt piassbespai syv ár. Da lokket klimaet MultiGrafisk AS, her i
misk grunniag for stillingrende i forhoid til ringperhar kontakt med en rekke
en som meringskoordinator
ham sørover og han har
trykkerier
som
er
spesialimer,
Det er oversiktlig og
Enebakk.
Samtidig
meldte
i arene som kommer. Ved
etterhvert funnet seg godt
har
mange
applikasjoner
serte
innen
de
forskjelligevi
oss
inn
i
EHHI.
-Jeg
siden av dette Ønsker vi a
tilrette i Enebakk.
som
egner
seg
sAvel til
felt,
forteller
Øiaas.
mener
foreningens
formal
ta opp saker som kan
storarkivsom
iii
hjemmeDermed
kan
vi
ogsa
tilby
er
viktig,
og
jeg
ser
et
helt
pâvirke kommunen til a
Praksistid
de fleste tjenester innenfor arkiv. Systemet kan monkiart behov for noen som
bruke tjenester til firmaer i
- Etterhvert som datte- kan vere nringslivets
teres inn i alie typer kontrykksaker, tekstiltrykk,
Enebakk nar disse kan konren
min vokste til, ble
kurrere pàpris og kvalitet.
tormøbler, det vere seg tre
representant overfor myn- silketrykk ,skilt, bildekor,
biant annet all reisingen i
Vi ønsker a skape mer og
kopiering, innbinding etc. ehier metall.
dighetene. Er vi mange
bedre samhandel bedriftene jobben et problem.
-SeriØse tidsstudier som
til lave konkurransedyktinok, vil det kunne styrke
Drømmen om a vtre mm
i mellom og ved felles
ge
priser.
V.rt
firmas
forer
gjort, viser at en gjenvilkarene for nringslivet
anstrengeise, demme opp
egen sjef begynte a ta
nomsnittligsaksbehandier
tjeneste er en rabatt som
i
bygda,
mener
øiaas.
-Jeg
for handelslekkasje.
form, forteller Øiaas. Det
siuttbruker ikke yule fAtt i faktisk bruker 65% av sin
stØtter ogsa foreningens
Ved vaig av fornuftige
ble i Forsvaret som sà
daglige arbeidstid til A
noe fail, forteller Øiaas.
arbeid
med
a
opprettholde
personer til kommunale
mange andre steder nediete,hente og sette pa plass
stillingen
som
nringskovery, en aktiv og flunk hanskjeringer og det ble etadokumenter og papirer,
Arkivsystem for nile
ordinator.
delsmering og en bevisstblert et opplegg for de
Ved siden av den grafis- sier Øiaas. Han mener at
Det er vikti for en som
gjøring hos forbrukerne om ansatte slik at de kunne
ke delen, har MultiGrafisk det er god Økonomi i A
hva man kan fâ kjøpt eller
er nyetablert a ha noen a
søke et slags tilskudd for
ordnet i bygda, mener vi at
priontere effektive arkivAS agentur pA et holsØke râd og veiledning
etterutdanning og oppstart hos. Jeg har selv hatt kon- landsk arkivsystem.
det er et potensiale for a
systemer som korter ned
av egen virksomhet. øiaas takt med Waade som inne- Systemet har vakt stor
skape flere arbeidsplasser i
denne tiden.
søkte og fikk tilsiag.
Enebakk.
Og vi tror ham Vi og
anerkjenneise rundt om i
har stillingen nâ, og han
- Deretter begynte jeg i
Ønsker iykke til videre til
Europa. -Vi har to selgere
har
oversikten
hva
tilMálet ma vre at det
MasterGrafisk for a skaf- skudd og ordninger angar, pa provisjonsbasis og selen av de siste tiivekstene
skal bli best mulig for flest
fe meg et erfaringsgrunntil nrings1ivet i bygda.
ger
direktè
til
kunder
i
og han kjenner de riktige
mulig i Enebakk.
lag og kontakter innen den personene. Skuhie man
ØstiandsomrAdet.
grafiske bransjen.
Samtidig forsØker vi A etaprøvd A nA frem pa egen
Kristian Brødholt
Det ble en slags praksis- hand, hadde man vel holdt blere forhandlere rundt om
Formann I EHHI
tid for meg, forteller han,
i landet slik at vi etterhvert
pA ennA,sier øiaas.
vii bli iandsdekkende, kan
UNNI DEGRUM
Øiaas fortelle.
Tar alle oppdrag
nr.4 pa SP's liste:
Om den ivrige trØnderen
Etter et drøyt halvt Ars
drift mener øiaas seg for- snakker med stort engasjeFore byggende ungdomsarbeid
ment om den grafiske
nøyd med responsen pA
bør baseres pa a videreutvikle
delen, skal man ta seg tid
den grafiske delen. den enkeltes kreative evner
Ten
til en demonstrasjon av
Dersom kundeporteføljen
trivse!
arkivsystemet og faktisk
blir stor nok her i
-tenk
Enebakk, er mAiet A starte bli svrt imponert. Det er
Enebakk!
et sAkalt "lateralt pendelegen produksjon her, forarkiv", hvor arkivmappene
teller han.
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Enebakk Sparebank

Forsiktig optimisme
Etter to og en halv
mãneds drift, kan
Enebikk Sparebanks
sjef, Ase Killerud
konstatere at tingene sà
langt utvikler seg i
positiv retning.
Vi har nâ funnet vtir
kundetilstrØmarbeidsform,
mingen er tilfredstillende, tidligere sparebankkunder har vendt
tilbake, og foreløpig holder
budsjettene, forteller banksjefen, men etterlyser samtidig flere lAnekunder.
-

Killerud forteller at det raskt
viste seg a vre nødvendig a
gjØre noe med àpningstidene.
Vi begynte forsiktig med to
dager i uken, men fikk snart
beskjed fra kundene om at det
var for lite. Vi apnet derfor
med maksimale tider Ut fra den
bemanningen vi har 4 dager i
uka. Etterhvert er det blitt Mart
at det ogsa er behov for a holde
Apent fredager. Det er stadig
folk pa døra den dagen. Fredag
er handleda, og dagen folk
benytter til a ordne andre ting,
som besøk pA postkontor og
offentlige kontorer forØvrig.
Da er det viktig at ogsA banken
er tilgjengelig.
-

-

Samarbeid med
kommunen?
Pa Apningsdagen 1. juni ble
det reist spørsmAl om bankens
forhold til kommunen. Er det
skjedd noe mer her?
Vi Ønsker etterhvert A korn-

me i dialog med kommunen, og
jeg kan tenke meg A fA i stand et
mote hvor vi diskuterer alternative samarbeidsformer, og
informerer om vAre tjenester,
sier Kilerud. Et nert og godt
forhold til kommunen betyr
mye for bankens videre utvikling. Som liten lokalbank er det
uaktuelt for oss pA nAvrende
tidspunkt A gA inn i store investeringsprosjekter, men dagligdagse behov i forhold til ansatte
osv. kunne vi dekke pA en tilfredstillende mite.
-

MUSIKKSKOLE

Vi opererer ikke med gebyrer pA kortbruk. Foreløpig har
vi minibankkort, men VISA
eller tilsvarende kort er like
rundt hjømet.

HOSTEN 1996

Boligspareordningen for ungdom fra 18
33 er ogsA en
meget gunstig ordning, en av de
fA skattefrie spareordningene,
som ogsA gir fortrinn til ]An.
-

Gode tilbud
Mange kunder har kommet
tilbake til oss i løpet av disse to
mAnedene. NA jobber vi bevisst
og konsentrert mot enkeltkunder. Fortsatt venter vi pA mange
som har tegnet grunnfondsbevis, sier banksjefen, men legger
til at det er forstAelig at folk
ikke beveger seg fra det trygge
kjente over i noe nytt sAnn med
en gang.
Det Killerud Ønsker seg, er
imidletid at mange fler kunne ta
turen inn for A høre hvilke tilbud og tjenester banken har, og
om de kan ha fordeler av A bytte
til Enebakk Sparebank. Man
behøver ikke flytte over alle
sine bankanligender til oss med
en gang, fordi om man oppretter
et kundeforhold.
-

-

Noe av det vi kan tilby er
raske avgjørelser p.,--.a. god lopkalkunnskap. Ellers har vi de
aller fleste tjenestene som
Postsparebanken og Spare-banken NOR kan tilby.
-

ENEBAKK KOMMUNALE

I tillegg har vi egen brevgiro
hvor giroene registreres pA forfallsdag, med valutering neste
dag. Tjenesten koster bare kr 2.
For kundene er dette bide tidsbesparende og lønnsomt i og
med at pengene stir inne til forfallsdag.

Endelig har vi bedre rente pA
ordinre brukskonti enn hos
konkurrentene.

FOR

200 ELEVER
FRA

N.ER EN REAUTETI
VI TRENGER DIN STØTTEI
KOM TIL HERREDSSTYRESALEN

TIRSDAG 29.AUGUST KL 19.00
VIS DITr VEL.GERANSIKT ilL
VART PANEL AV POU11KEREI

FOLKEMOTE
KUNSINERISK INNILAG

Vi jobber ogsA med tilgang til
kontofon, og nye tenester som
telegiro er ogsA pa gang, sier
Killerud

,ni: E11I!I!AV tMflvii/O

Avdelingskontor pa
Flateby
NAr kommer det?
Foreløpig er det pA planlegginsstadiet. Siden Apningen er
forutsetningene endret. Presset
pA rentemarginen er sterk, og
lØnnsomheten er derfor ikke
den samme som da vi budsjetterte. Forelapig presser vi ikke
ipning av et avdelingsktoc.
Først mA vi konsentrere oss
om en sikker ogs solid drift her.
SA kan vi, slik jeg ser det tenke
pA neste trinn med avdelingskontor pA Flateby

4.
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TIC 94236045

Stein Sariberget
har overtatt som taxi-eier etter
Ole Gundersen.
For best service, ring direkte:

TV. 94 23 60 45
Nedre Romerike Taxi
TIf. 67 90 80 00

I x1eshodelffr
TIf. 64 92 5608
VAGSE NTE RET

Hostens nyheter ankommer bver uke.
Fremdeles en del
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Stikk inno"z,,fo-r en titt!
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Hostsalget starter lordag 2. september 1995 '
GA 1W OVER BEKKENFOR A HENTE VANN, VI ER HER KUN FOR BERI?
I
I

Vibyr p6 fø!gende:
Mange gode tilbud i alle vàre forretninger pa senteret som du ikke burde gà glipp av.
Vi far besøk av 30-ârsjubilanten Leikarringen IGNAR som skal danse fra W. I 1.00.
Utegrilling m.m.
Politiske partier med stands.
- YTRES BISTRO OG PIZZERIA
- KLESBODEN
- NAL0YET
-- VAGSALONGEN FRIS0R
- YTRE ENEBAKK KONDITORI

-0%'4 .f.4fj,
ir

- BELIA BLOMSTER OG GAYER
- ERIK KJELGAARD
—JANNES CANDY SHOP
- STRØMSBORG & ENERSEN A/S EXPERT
- BJØRG'S GAYER OG JERNVARE

- Yriu ENEBAKK POSTKONTOR
—REMA 1000
- BOKHJØRNET
- PER E. ØSTLIE BYGG- OG TØMMERMESTER

VELKOMMEN TIL HANDEL PA VAGSENTERETi
HER FINNER DUDETMESTE

Bruker du for mye tid
og penger pa trykksaker, rekiame etc.?
Prøv oss!
Vi leverer det meste av
grafiske produkter:
* Trykksaker

4ársom
fattig kommune
er nok!
Stem
Ord
Nik Al. BaI.r

-W ...taler din sak

®r

k. 1, 1-

HØYRE

- Brosjyrer
- Visittkort
- Brevark
- Konvolutter
- etc.
* Etiketter
* Skilt
* Silketrykk
* Tekstiltrykk
* Bildekor
* Streamers
* Kopiering
* Innbinding
Ring og be om avtale!
Vi møter opp hos deg
og registrerer dine behov.

Er du kiar over hvor
mye ditt kontorarkiv
har med Iønnsomhet
a gjøre?
Tenk over hvor mye tid du bruker til a
lete, ta Ut og sette inn dokumenter og
papirer i Iøpet av en arbeidsdag - alle
minuttene som blir til timer. Dette er tid
du kan korte ned og bruke til produktivt
arbeide.
Har du i tilleqg plassproblemer?
Da har vi løsningen for deg:

JALEMA
arkivsystem
Et lateralt pendelarkiv som er utrolig
plassbesparende og effektivt:
* Erstatter ringpermen
* Kan bygges inn i alle kontormøbler
09 reoler.
*
Vegg og bordmontering
* Meget gode merkesystemer
* Produsert av norsk ubleket kartong
fra Tofte Industrier.

Ring og be om brosjyre
eller demonstrasjon

Mulf *crafisk AS
Postboks 45, Vãgsenteret
Tel.: 64 92 56 50 Fax.: 64 92 56 55
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Handelsundersøkelse i
Enebakk

Enebakk Folkebibliotek
Dette skjer:
S oppkontroller
Det blir i host arrangert soppkontrolier i regi
av biblioteket og Neringsmidde1tilsynet for
Folio. For nrrnere tidspunkt, se annonse i
dette nummeret av Komposten.
Soppkontroilør er Svein Hofplass.
Tre av disse kontroilene er plassert pa mandag
ettermiddag. Hvis du vii ha kontrollert sopp
som er plukket pa søndag, sâ legg soppen i et
tynt lag pt aviser i kjeller, uthus eller annet
kjøiig rom til dagen etter.

Bokkasser til innievering
av bøker
Fra 1. september vii det som en prøveordning
vre utplassert bokkasser til innievering av
bØker pa postkontorene pa Flateby og i Ytre
Enebakk. Her kan du levere bØker dersom du
ikke har anledning til a dra til Kirkebygda.
Dette gjeider ogsa bØker som er varslet
en gang etter forfali!
BØker som er varslet 2 ganger eller mer, ma
leveres over disk i biblioteket, og gebyr skal
betales. Disse gebyrene har Økt, og innkreving

av dern vii bli
fuigt opp, ogsâ
hvis bØker som
er varslet 2 eller
flere ganger blir levert i bokkasser.

Nye, etterspurte bØker
Med muligheten til A levere bøker pa
postkontorene burde det vre anlednin for
oss til a innføre kortere lanetid pa de
etterspurte bØkene i bokhøsten.
Vi vii forsØksvis presentere en del aktuelle
titier utover høsten i utstillinger, med mulighet
for a stà pa venteiiste. Lânetiden vii bli
14 dager , og tilstrekkeiig antall eksemplarer
vii bli innkjøpt. Mâisettingen er at ventetiden
pa disse bøkene skal vre mindre enn en
mâned..
Pa seinhøsten tar vi sikte pa a arrangere en
bokmesse, med utstilling av arets bØker. Dette
skal vi komme tilbake til.
Fra 1 .september blir det igjen iørdagsâpent og
kveldsâpent 2 dager i uka.

God bok- og sopphøst!

Filmperler pa rad pa Flateby Kino
Flateby Kino starter
opp høst/vintersesongen søndag
20.08.95.
GUMMITARZAN
Nok en dansk suksess, regissør
Kragh-Jacobsen.
Soren
Gummi Tarzan er 8 âr og heter
egentiig Ivan Olsen. Navnet
Gummi Tarzan bar han fan av
sin Tarzan-freiste far, som
Ønsker at sØnnen skal vre
sterk og modig. Dessverre er
ikke Ivan noen av deierie.
Asterix og Oblix er tilbake!
EROBRER
ASTRIX
AMERIKA og merk: med
norske stemmer, bLa.Egil
"Drillo" Olsen som Majestetix.
OG
OLIVER
SJØRØVERSPØKELSET er
et spennende eventyr for barn i
alle aidre. Oliver er uvenner
med skolens verste bØlier og
far et spøkelse som hovedgjest
pa bursdagen sin. Spøkelset
har ogsâ problemer. De blir
fort tilbake i tiden og ma slâss
med en bande biodtørstige
sjørøvere. Mye spenning!
Disney er tilbake med sin
historie om dukken som fikk
liv og sorn hadde en nese som
ble lengre og iengre for hver
gang han gjorde noe gait,
nemlig PINOCCHIO. Dette er
en typisk familiefilni. For at
fiest mulig skal fà sett denne
blir den satt opp en sØndag i
august i tillegg til to
under
forestillinger
Fiatebydagene i september. GA
ikke glipp av denne!
SPØKELSER - FINNES DE?
Ja, i filmen CASPER. Her
treffer du sØkelser som har
sattseg fore a skremme vannet
av ethvert levende menneske
de mØter ph sin vei. Filmen har
7 Ars sensur, men anbefales
ikke for mindreArige alene.
Sigve Endresen bringer igjen
inn
virkeligheten
kinosalenemed sin nyc film
STORE GUTTER GRATER

Hoffman
Dustin
"OUTBREAK I FARESONEN".

IKKE. Filmen presenterer oss
for 8 gutter som alle har det
feiles; dop, kriminaiitet og
lange dommer... Vi føiger
guttene i hverdag og fest.
gjenriom seire og nederlag.
Tyriiistifteisen og fengselet
et
driver
sammen
rehabiiiteringsprosjekt, og det
er ikke snakk om A sy puter
under armene eller forstA ihjei
de krirninelle.

OU TB R E A K
I faresonen

Age gnr Eel nrrd Ere erg teUer dog, kn,rgaiteZ og Irene dorr,n

Unngâ panikk ... om du kan.

StOregutter
aterikke
en fitni or SIGVE ENDREEN

STORE GUTTER GRATER
IKKE
har bade barsk humor og et
dypt alvor, og er en sterk
oppieveise av en virkelighet de
fleste av oss ikke har noe
kjennskap til.
Vii du oppleve Brad Pitt og
Anthony Hopkins i
LIDENSKAPENS PRIS. En
film som inneholder vennskap,
kjrlighet, sjalusi, tap, svik og
hAp - alt skjer rundt oberst
William Ludlow og hans tre
sØnner.
En annen storfilm er legenden
om skotten ROB ROY (Liam
Neeson og Jessica Lange). En
storsiagen film ph alle mater!

Har du fulgt med om det
dødelige virus, som hoidt seg
rolig i Arevis i den afrikanske
regnskogen og som nA har
funnet veien til et lite samfunn
i USA. Viruset er mer dødelig
cnn svartedauen og mer
vanlig
cnn
smittsom
forkjøielse... Og den truer med
A spre seg videre. UnngA
panikk... om du kan.

Flateby Kino kan
forovrig meddele alle
som venter pa
BATMAN FOREVER eller
KRISTIN LAVRANSDATIER at
det allerede er fastsatt
datoer for disse filmene
i host. Dermed behover
ingen a reise til byen
for a se disse filmene.

DIE HARD I NEW YORK med Bruce Willis trenger
vel ingenomtale. Her er det full fart fra start til slutt.

Enebakk Neringsrãd har gjennomfort en
handelsundersøkelse for Enebakk. Undersøkelsen
viser blant annet følgende:
HANDELSSENTRA I ENEBAKK
Gj.sn. pr.
Gj.snitt
Antall Omsetning
bedrifter tilsammen pr.bedrifthusstand
YTRE ENEB. 32
8
KIRKEB.
14
FLATEBY

145,5 MILL. 4,5 mill.
2,2 mill.
17,6 MILL.
4,4
mill.
161,3 mill.

Undersøkelsen gir grunn til
visse refleksjoner.
Handelsnanrngen pa Flateby
har de senere fir vrt utsatt
formeget sterk konkurranse fra
handeissentrene som har dukket
opp i LiilestrØm, Strømmen og
Lørenskog.
Ytre Enebakk vii oppleve noe
av det samme nar Ski
Storsenter Apner den 28. sept.
og Steen & StrØm Apner sitt
senter ph Vinterbro vAren 1996.
Det er en stor utfordring
forhandelsstanden i Ytre
Enebakk. En handlingsplan vii
vre nødvendig for a bevare
mest mulig av dagens
handeistilbud i Ytre Enebakk.
En planlagt omiegging av
kan
StrØmsveien
gjØre
StrØmmen mindre fristende
for
handelstilbud
som
gjennomgangstrafikken..
Det kan gi en ny mulighet til a
vinne tilbake noe av det tapte
for Flateby.
For A lykkes med det vii det
v.re nødvendig med en
handlingsplan ogsA for Flateby.
Kirkebygdas muligheter ligger
vel ferst og fremst i A etabiere
handeistilbud som skal dekke
hele Enebakk. Derfor vii det
vre en fordel om heie bygdas

ENEBAKK
HUSFLIDLAG
MEDLEMSMØTE
Onsdag 6.september
kl.19.00

pa Bjerkeiy
Misjonssenter,
Ytre Enebakk
Tema: Husflid for barn —
Tradisjonsoverføring
vlhusflidkonsulent
Kari Thumes
Vi oppfordrer alle som
driver med aktiviteter
for barn om a mote
fram.
Kaffe, kaker og
utlodning.

112.500,30.300,59.800,-

handelstilbud kan pianlegges
samlet.

ENEBAKK
NAIERINGSRAD VIL
OPPFORDRE FOLK I
ENEBAKK TIL A TENKE
NØYE GJENNOM SINE
HANDELSVANER.
SELVFOLGELIG SISAL
ALLE HA LOV TIL A
BENYTTE UTENBYGDS
HANDELSTILBUD, MEN
HYSKATENESTE
MATEN A FA
TI LFREDSSTI LLEN DE
HANDELSTILBUD I
ENEBAKK PA, ER A
BENYTTE
NIERBUTIKKENE.
VI MINNER OM ENEBAKKS
SLAGORD : TENK TRIVSEL
— TENK ENEBAKK!

Enebakk Neringsrãd,
16.8.1995
—
Halyard Waade
naringskoordinator
ENEBAKK
HUSFLIDLAG
Tur til Norsk
Folkemuseum, Bygdøy
Søndag
17.september 1995
Guidet tur til norsk
Folkemuseum, Bygdøy.
det blir satt opp buss.
Bussen starter kl.10.30
fra Gjeddevannsveien,
Flateby og kjØrer videre
riksveien gjennom
Kirkebygda og Ytre
Enebakk.
Pàmeldirig og
ytterligere
opplysninger:

'A.

Alle hjertelig
velkommen

Bjorg Maridal,
tif 64 92 52 88
e. kI.17.00

BRUCE WIWS JERYIRONi
SAMUEL L. JACKSON
THINK FAST. LOOK AUVE.
DIE HARD.

• Neste utgave a' .kornposten
kthther fredag 29.september
inEtilevering: Onsdag 20. september
Inñlegg/annonser o.a. som ikke er innkvert, cllcr
meldt redaksjonen innen fristen kommer IKKE med.
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HYDRO

4)
TEXACO

PARAFIN - FYRINGSOLJE
PRISGARANTI BET. AVTALE

SVARTHOL
BRENSEL A/S
Telefon 64 92 40 47
DIESEL - SMØREOLJER

(%)
MØBELTAPETSERLNG
Ytre Enebakk Husmorlag har lyst
til A arrangerekurs/studiering i
møbeltapetsering i november.
For a kunne kalle det kurs, trenger
vi en lrer for kurset, noe
somherved etterlyses. Om vi ikke
kiarer A skaffe berer, s/i tar vi det
som studiering, og da vii vi gjerne
ha med oss folk som har prøvd
seg litt pA egenhAnd.
Vi tar sikte pA Atrekke om stoler i
første omgang p.g.a.plassen og
frakt, men stØrre utfordnnger er
ogsa mulig.
Meld dere pA innen 15.9.95 SA
starter vi i november.
Kursavgift er avhengig av om det
blir kurs eller studiering, sA det
kommer vi tilbake til.
Kurset/studieringen er Apen for
alle over 14 fir, og det er bindende
pAmelding til Helvi Saitnes pa tif.
64924017
KURS I SLEKTSGRANSKING
Slektsgransking er en lidenskap
mange deler, derfor arrangerer
Husmorlaget nA kurs for den som
vii fordype seg i temaet.

Enebakk
Folkebibliotek
arrangerer
i samarbeid med
Nringstiisynet for Folio

S OPPKONTROLLER
Søndag 17.september:
Mandag 1 8.september:
Mandag 25.september:
Mandag 2.0ktober:

14.00 16.0016.0016.00 -

17.00

18.00
18.00
18.00

Alle kontroller foregAr i Enebakk Folkebibliotek V.
Rádhuset i Enebakk, Kirkebygda

SNEKKERKURS
Vãrt populre snekkerkurs er allerede
fullsatt. Denne gangen er det vinskap i
NHbonderomantisk stil som star
menyen.
logo
Kursieder vii vre Randy Nielsen som
sist, og kurset har oppstart 22.september
kl.18.30
Mjr Ungdomsskole.
Kursdagene fremover er ikke fastsatt enda
fordi det er en opptatt gjeng som deltar
kurset. Dagene
drøftes nrmere pA første kurskveld slik at flest mulig fir
med seg de 8 kveldene kurset strekker seg over.
Vii fA minne om at det er bindende pAmelding.

pa

pa

pa

Kursavgiften vil bli litt hØyere pA dette skapet siden det
eret dyrere skap i materiel!.
Vi snakker her om:
650 for medi. av H.L. og 800 for ikke medi.
Maling vii ikke vre inkludert i kursavgiften denne
gangen.
Alle kursdeltakere vii fA skriftlig bekreftelse pA kursplass.

Vi har vrt sa heldige A fA Rune
Bratfoss som irer pA kurset, en
dreven "rotforsker" som vii Øse
av sine kunnskaper for suitne
siektsgranskere.
Vi haper at
Historielaget slAr følge med oss
pA dette kurset, og vii berike
kurset med sine kunnskaper om
bygda vAr. Grip utfordringen,
bade
viderekomne
og
nybegynnere
Kurset vii bi.a.inneholde:
- innfering i slektsgransking
- finne forfedre
- hvordan benytte PC i arbeidet
- sette opp anetavie
- et besØk i Statsarkivet
Kurset er Apent for alie over 14
Kursavgift:
250,- for mcdl av Husmorlaget
350,- for ikke medi. 500 for par
Materieli ikke ink].
Bindende p/imelding til Helvi
Saitnes innen 30.08.95 pA tif.
64924017
STUDIERING PA

"KOMMUNEBUDSJETTET 2"

Ytre Enebakk Husmorlag for
tsetter sin studiering "pa
kommunebudsjettet" i november;
Saker vi vii konsentrere oss om i
denne omgangen er som
følgende:
Hva skjer videre med
1.
husmorvikartjenesten
2. Renovasjonspoiitikken i
Enebakk
3. Rusproblematikk i bygda
4. Hvor kan vi pavirke, hvor
gAr midlene og hvorfor?
Dette er en studiering for A skape
stØrre forstAelse av budsjett og
fordeling av midler i Enebakk
Kommune.

Ønsker aile ye! møtt
Vennlig hilsen
Helvi Sa!tnes

Carsten Henrik
BarbØl
nr.4 pa Kr.F.s liste
Eksisterende og nye
bedrfter mifá bedre
arbeids og utviklingsmuligheter

Studienngen er apen for alie, og
det er pAmelding til Helvi Saitnes
PA tlf. 64924017.
6-ARINGER INN I SKOLEN
Ytre Enebakk Husmorlag vii i
september arrangere studiering
pA"ô-Aringer inn i skolen".
Vi vii sette søkelyset pA hva dette
vii ha /i si for ungene vAre, og
hvordan kommunen har tenkt seg
A tilrettelegge tilbudet for eievene.
tar sikte pA A invitere
Vi
"forstasegpaere" til A svare pA
spørsniAl og hjeipe og A belyse
dette viktige spørsmAiet som det i
virkeligheten er med disse
PAmelding til Helvi Saitnes pA tif.
64924017

Flatebydager
' Huset
pa
Det er lang tradisjon pa
Flateby a arrangere
Flatebydager.
I "gamle dager" stod
Flateby Vel som
arrangOr mens lag og
forefinger stilte opp
med sine boder. Det var
loddsalg og aktiviteter
for liten og stor.
En periode bie dagene ikke
arrangert men i 1993 startet det
opp igjen pA Flateby Senteret. I
fjor og i Ar foregAr alt pA
Flateby Samfunnshus og hoved
arrangør er Husstyret.
Inntektene fra Flatebydagene
gAr iil drift av Flateby
Samfunnshus som i Ar har
utbedret vegen inn til huset og
skalsette opp nytt veglys. I
tiliegg trenger huset midier
tilvedlikehold etter 19 Ars bruk.
Flateby Samfunnshus AL er
bygget pA dugnad og styres av
vaigt
av
et
styre
generaiforsamlingen som bestAr
av andelseiere.
Andelene innehas av private,
lag og foreninger samt firmaer
og kommunen.
Flateby Samfunnshus skal
dekke behovet for kultur1okaler
og lokaler til moter. evelse og

stØrre fester og seiskaper. I
tillegg har Flateby Ungdomsklubb og Enebakk Dramatiske
Steiskab fast tiihold her.
Huset er topp utstyrt med lydog lys utstyr for teater og
konserter. Kjøkkenet er godt
utstyrt
med
kopper,
glass,tal!erkener og fat for aile
type seiskaper. Det er ogsA
iAsbart kjøierom og fryser som
leietagerene kan benytte.
Det kan iages meget koseiige
seiskaper i iillesalen og
storsalen for 20 til 200
personer.
Huset mottar ingen kommunai
støtte, og driver Flateby Kino
som kanskje er den eneste
kinoen i Norge som ikke mottar
fast kommunai støtte. Vi er
derfor avhengige av at huset
blir bruktslik at vi kan skaffe de
nødvendige inntektene for A
drivehuset. Veikommen pA
huset. Vi kan vise deg hvordan
du fAr et kjempefint seiskap
gjester.
uansett
antall
Leieprisene og betingelsene er
ogsA vennlige.
Husstyret

Ten
trivsel
-tenk
Enebakk!L

Program for Flatebydagene
14. til 30. sept. 1995
Torsdag 14.9 "Tid for den gode filmen"
U 19.30

Nobody's Fool

Fredag 15.9
Underhoidnings kafé . Servering av alt vi fir by til.
ki 18.30 Kafeen /ipner med servering i storsalen
Tid for hyggelig samvr med gamle og nyc venner
kI 19.30 Underhoidning med kjente personer og grupper.
Lørdag 16.9 Markedsdag
U 11.00 Mot aktuelle firmaer, lag og foreninger samt
lii U 16.00 lokale kunsthAndverkere.
Siapp av og kos deg i vAr kafé mens bama akti'iseres av andre.
Flateby Vel lager leker for barna ute.
Flateby Hestesenter inviterer pA ridetur
Enebakk Dramatiske pynter og sminker barna.
Søndag 17.9 Kino for heie familien
ki 14.30 Pinocchio (B) Disney's familiefilm
ki 16.30 Pinocchio (B)
kI 18.30 Asterix erobrerAherika (B)
U 20.30;Rob Roy (V)
Fredag 22.9 Ungdomsfest i regi av Klubb-1
Lørdag 23.9 Dansefest med topp orkester.
Id 19.30 "Husets venner" inviterer til høstens dansefest
Kun inviterte gjester. ønsker du A bli medlem?
Kontakt Marit og Sigmund pA tlf 64 92 83 04
Lørdag 30.9 Dansefest for de yngre voksne.
Id 20.00 "Husets yngre venner" inviterer til disco.
Kun inviterte venner og venners venner.
Kontakt Trine og Lars pA tif 64 92 92 94

Flatebydagene arrangeres av Husstyret med god
hjelp av lokalekrefter.
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Mathildeturen over
for denne gang
Veldig tidlig mandag morgen
7.august, dro 18 ungdommer og
tre ledere med buss fra
Enebakk. Mâlet var, som flere
âr pa rad, seiltur med harangerjakten Mathilde.
Vi mØnstret pA seilskuta i
Risør, byen som ennA var i dvale etter trebAtfestivalen.
Et nytt mannskap tok imot
oss, og det er jo alitid hyggelig
A treffe nye mennesker.
Etter A ha butt servert lunsj,
bar det ut i skjrgArden, og
siden lengre ut, hvor vi seilte
for fulle seil.
Vret var nydelig hele

turen Regnfrakker og gummistØvler ble liggende i kistene,
noe som vi aidri haropplevd
tidligere. vi ble ogsA spart for
sjØsyken.
bading fra skuta, og kiatring i
riggen var en popu1r aktivitet
hver dag. Kveiling av tau, heise og pakke seil, holde utkikk,
brannvakt, gjøre reint og vaske
opp, ble ogsA en del av den
Etter fern
daglige rutinen.
dager med strAlende sol, nydehg sjø og yrende liv pA sørlandet , var en sammensveiset
gjeng tilbake i Enebakk

IJ.n lEnet
erp

Om politisk ansvar
Det er snart kommunevalg. I et
kommunevalg skal vAre beste ledere velges. Og de beste lederne finner vi ikke alitid i det politiske parti somvi sympatiserer med. En del
mennesker driver med politikk, og
srlig partipolitikk hele sitt liv.
Disse er ofte gjengangere pA vaiglistene, mens de fleste andre stort
sett er listefyll. Det bør stille srli s&enge krav til disse som aktivt
pat seg ansvar, Ar etter At, da de
vel har opparbeidet en betydelig
erfaring i kommunalt arbeid og
kjenner lovverket ut og inn. Vi
har, som sikkert de fleste, vrt glade for at vi har hatt slike personer
som ville pAta seg den muligens
utakknemlige oppgave det er A lede
vAr kommune. Men, en stor fare
nAr man styrer ofte, og lenge, er at
man blir beruset av egen og partiets makt, og glemmer at de til
syvende og sist er lederskap for
alle innbyggere i kommunen, og
ikke bare for sine meningsfeller.
Et spørsmAl som naturlig dukker
opp nar man nrmer seg en ny
valgperiode, er om vi har vrt fornøyd med sittende lederskap. Det
er vi dessverre ikke.
Ordforervervet liar vrT deli
mellom AP og KrF. Vi kan vre
politisk enige eller uenige med vArt
demokratisk valgte lederskap, men
A forventer at de utfører sitt arbeide etter de forvaltningsregler som
vkt demokrati er bygget pA. I
endel saker har de ikke det.
I de siste par fir har to saker
rumstert rundt pA de kommunale
sakskartet. Det er vannski pA Mjr
og golf her og der. Vi kjenner ogsA
til flere andre, men skal la det hgI saken om Enebakk
ge.
Vannskiklubb har en rekke grunneiere kiaget tilkommunen (og
videre til fylkesmannen) over støy
og forurensingsproblemer I forbindelse med trening pA Mjr. Man
kan vre enig eller uenig i vannskiklubbens aktivitet, det er ikke

p0

SV- a parti med Enebakk
Enebakk SV er er rødt alternativ i kommunepoiitikken.
Somsosialistisk patti er det vAr
oppgave A slAss mot rasering av
tjenestetilbud, vise solidaritet
og arbeide for et aktivt bygdemiljø. Vi vii ha deltakerdemokrati gjennom informasjon til
innbyggerne, innføre brukerundersøkehser og ha stØrst muhig
Apenhet og innsyn i alie politiske og administrative prosesser.
VArt politiske regnskap for
perioden viser hva SV har prioritert og fArt gjennomslag for i
utvalg og kommuenstyre:
- oppretta konfiiktrAd
- skjerma enhet ved
sykehjemmet
- styrka barnevernet
- arbeidet aktivt for ny skolebruksplan
- kjempet for ungdomsklubbene
- tilfØrt mer ressurser til
folkebiblioteket, med bI.a.
iørdagsApent
- innført antikontraktØrklausul
Mange oppgaver mA iØses pA

tross av skeiv fordeiing fra staten. For SV er det viktig A
arbeide for en sosial profil og
mer rettferdig fordehing silk at
vi unngAr 2/3-samfunnet. NAr
kommuneØkonomien skranter,
seiv om de rode tall i budsjettet
forsvinner, er det viktig A satse
pA barn- og ungdomsarbeid.
Det er ogsA viktig A medvirke
til jobbskaping innen helse,
kuitur og miljø. I stikkords
form nevnes omrAder som SV
vii prioritere:
- oppruste kommunaie
barnehager
- remerke midler til
spesiaiundervisning
- opprette kommunal
musikkskole
- tilsette sosiallrere pA
barnetrinnet
- husmorvikar i bygda
- kultur-og fritidsplan
- opprette ungdonisrAd
SV sier et klart nei til privatisering av tjenester innen helseog sosialomsorgen. I tida framover vil eldrebølgen bli merkbar, og vi ser det som en av
kommunens hovedoppgaver A

were rustet til A mote et stadi
stigende antall eldre. Vi ma
vurdere om sykehjemmet skal
bygges ut, eller A opprette boog servicesenter. En annen løsning er A byge boiigtun der
unge, eldre og funksjonshernma
kan bo og trives sammen. Vi vii
ogsA bedre utvikhingsmulighetene for ansatte innen PUog følge opp ansvarreformen som hgger innenfor Stortingets intensjon med PU-ordningen. Innen
helse - og omsorg er det viktig
A sikre tjenestetilbudet framfor
topptunge avdelingsnivAer.
I miljøvernarbeidet mA
Enebakk samarbeide med andre
kommuner. her er ROAF et
godt eksempei pA at det nytter.
Vi vii satse pA bedre bomiljø,
med kloakksanering, trafikksikn
rmiljØanlegg.
og
ring
Kommunen mA ta hensyn til
miljøet nAr arealplanieggingen
utarbeides. Det er pA høy tid at
miijØ-vernplanen revideres hva har vi gjort, hva gjenstAr A
gjørè? Vi sier et kraftig nei til
saig av kommuneskogen, som
er bygdas arvesøiv, og andre
iettvinte inntjeningsmulighetersom salg av aksjeposten i Folio

poenget. Fylkesmannen ba kommunen om A utrede visse spørsmAl
og gjøre undersøkelser om muhig
forurensingsproblemer,
støy-og
samt midlertidig redusere treningstidene noe pA Mjr mens dette
pAgikk. Administrasjonen oversA
dette pAlegget glatt i den tro at det
yule gagne Vannskiklubben. Man
tok altsA parti uten A gjøreutredfinger som den klagende part har
fAtt tilsagn om gjennomfylkesmannen. Det "glemmes" at det finnes
to parter i en saksom begge har rett
pA en forvaltningsmessig riktigbehandling. Vannskiklubbens leder
synes ogsA A riste pA hodet over at
kommunen i sin iver etter A bare ta
hensyn til en av partene, sannsynligvis gjør det vanskehig for begge.
Vannskiklubben mener at idretten
de driver hadde tAlt en slik gjennomgang. Saksbehandlingen har
vrt sA lite profesjonelli denne
saken at kommunen har pAdratt seg
en bot pA rundt kr.50.000. En
kjekk mAte a sløse med skattepenger pA i "fattigkommunen".
OgsA i saken om plassering av
golfbanen dundrer maktapparatetfrem. Ledelsen bestemte seg tydeiigvis tidlig i prosessen hvor den
skulle ligge. og glemte A infonneie
bàie fbrnnnnsLV og kulwnuvalg
Det gikk sA langt at kommunen i en
periode ble fratatt egenodkjennelseskompetansen. Innsigeiser blesuverent oversett, høringsfrister for
korte og stoppordre fra fylkesmannen overhodet ikke tan hensyn tiL
Ennu har mgen forkiart oss hvorfor
man starter en utbygging for
bebyggelsesplan er godkjent.
Ingen har forkiart oss hvorfor man
ikke tar hensyn til fylkesmannens
innsigelser og stoppordre. Ingen
har forklart oss hvorfor man har for
korte høringsfrister i forhold til det
lovverket foreskriver og hvorfor
FAU ved Ytre Enebakk barneskoles protest ikke er vedlagt sakspapirene. Ingen har heiler forkiart oss
hvorfor man vedtar reguleringsgrenser, for deretter A bygge utenTenk trivsei

for denne, samt at man vedtar sikkerhetssoner for turveger for deretter A bygge tvers over disse. Ingen
har fortalt oss hvor mange arbeidsplaser som skapes pA Vestby golf areal. Vi har fortalt at vi kunne
lage 8-10 pA et annet areal, men det
hadde ingen interesse. I fylkeskommunale og statlige korridorer
blir vAr kommune omtalt som arrogant og stort sett meget vanskelig A
samarbeide med.
SpørsmAlet vi stAr overfor ved
kommunevalget blir derfor om vi
bØr gjenvelge de ledeme som har
hatt makt den siste perioden. Er vi
tjent med A ha politikere som neglisjerer deher av bygdas idrettshiv
(Enebakk Vannskiklubb og
Enebakk Golfldubb), gir lite eller
ingen At pA initiativ fra innbyggerne som bruker (eller misbruker)
lover og regleretter eget forgodtbefinnende.
Svaret er vei.
PA rikspolitisk plan er vi gjennom media bhitt kjent med en triksekultur med den statlige stØtten til
de politiske ungdomspartiet. Og
dette av ledere som i dag styrer
landeL Silk skal der ikke vre. Vi
menu '*e Were bw vre focbilder i bcuk av regelverk som samfunnet styres etter og ikke opptre
uredelig. Det er pA tide A sette en
rekke av vAre politiske gjengangere
pA stallen (eller skal vi si i tenkeboksen) mog la nyc krefter slippe
dl. Vi bar som velgere nA muligheten til a sette sammen et kommunestyre og en politisk ledelse som
vil og kan utføre en mer redelig og
forvaltningsmessig riktig jobb en
de som har sittet fram til i dag.
Bruk din stemme den 11. september
Roar Myhre

Husk:

- tenk Enebakk!
Energiverk.
Selvsagt koster ahie disse
gode tiitak mye penger, men
gjennom Økt innsats, stØrre
overføringer fra staten, som
skal og ma punge ut til skolestart for 6-Aringer i 1997, og
riktige budsjettdisponeringer, er
det muiig A se pA framtiden
med optimisme. SV vii bekjempe svart arbeid og Økonomisk
kriminaiitet fordi skjuit kapitai
reduserer skatteinngangen og.. svekker kommuneøkonomien.
Enebakk SV vii styrke nrdemokratiet og forsØke utvikieordninger som kan bidra til Økt
deltakelse og engasjement i
samfunnsutvikiingen - bl.a.
gjennom størst muiig Apenhet i
aile politiske prosesser. VAre
hovedmAl er
FORDELING
MILJØ
FOLKESTYRE
Godt valg!
Enebakk SV
Ragnar W.Nord

Bygdetun
dagene
26. - og 27. august
Benytt anledningen
til a se gamle
hãdnverkstràdsjo
ner, og samtidig
skaffe deg
kunnskap om liv
og virke i Enebakk
i gamle dager
gjennom et besøk
pa Bygdetunet i
løpet av disse
dagene. For
nrmere program,
se oppslagstavler.

KOMPOSTEN

Liv, Luft og lyst ved Lysem

ENEBAKK HAGELAG

Onsdag 30.august k1.19.00
pa Ignarbakke
Vinlegging av frukt og bar
Dag Johansen, den kunnskapsrike og entusiastiske tidligere
innehaveren av Korketrekker'&gir en innfØring i kunsten A
produsere yin ph produkter fra egen (eller andres)hage, skog og
mark. bruk av forskjellige gjrsorter og smaksurter, samt
enkelte av hans egne oppskrifter

Onsdag 27.september 19.00 Ignarbakke
LØkvekster
NA er det tid for planleggingen ev løkplantenes neste vAr og
sommer. sortsvalg, formering og vedlikehold.
Kjell kringen fra LOG informerer. Saig av lØker pit motet

Husk: Hagelagets møter er itpne for alle
interesserte.

ENEBAKK HAGELAG

Studiering - Kompostering
Det var juli.
Det var sommer.
og Lysernfestival. Fra
fredag ettermiddag til
langt inni blfiolette
lørdagsnatta valfartet
folk til plassen der inne
o
ved Barmerud. Det gar
pa kontoen for de mer
sjeldne fenomener at
flere tusen mennesker
tar beina fatt og rusler
avgàrde bortetter
Breviksveien, som
forøvrig har flere
fartsdumper enn den er
g.
Av Ragnar W Nord
Han sA ganske pigg ut da festen
beg'nte, Odd Lillejordet -som
utpa fredagskvelden framfØrte
en aldeles fornydelig vise om
mosippan. Da hadde kulturPer, med 50 mil bak rattet,
Apnet evenementet - ja, ban
talte og takka, men stemmen
bar ikke belt bort ph verandaen
til ban Tor og ho Boya ph
Torsborg. Jeg traff kultur'n
igjen senere utpA kvelden,
godtlent inntil brus- og
pølsedisken sto ban, nybakt
pappa, med ei pølse i brød og
lompe i hver hand. Og husk,

litt sennep ytterst ph tuppen!
Fredag var liksom
ungdomrnenes dag, lørdag for
de eldre og litt mer
til.rskomne. Men Tor RAken
var det begge dager, ban gnila
og styra da 300 pensjonister og
funksjonshemma bletraktert
lørdag formiddag. Svetten silte,
men Tor stekte koteletter,
hamburgere, pøiser og mat for
mons. Slikt traktement krever
sin mann, men hvordan fyren.
som slett ikke er noen ungsau
lenger, kiarte A holde humØret
oppe, er meg en -Ate. 20 i stil.
Hvil deg boger, det er vel
fotjent.
Det var i det hele tatt
forferdelig mye
sosialdemokrater til stede ph
bruket - ja, Jorunn Buer hadde
alt starta valgkampen("skaff
meg en tusj") - men snart
dukka den ene listekandidat
etter den andre opp fra
skymingen, kanskje mest for A
lade opp de mentale batterier
vii valginnspurten, f.r vitro.
Orkestre, foruten Frisk Luft
selvfØlgeiig, kom med
spillemenn fra hele Østlandet,
Sverige, samt en godlynt
toradergjeng fraNederland, Se
det, Lysemfestivalen begynner
A fA et kontinentalt preg. Det
gikk i vals, rheinlender,
tango(stokk beina), polka,
swing og "klinsj" over et
stuvendefulit dansegolv. I telt
og campingvogn pa den svre
plassen og oppe ph "apeberget"
var det spill, sang og dans.

Noen av oss gikk ph lag med
sanitetskvinnene, under
MagdaSandbks milde tyranni.
Bjørg Alfhei, Inger Brunstrøm
og de andre jentene som far
som hvirvelvinder meilom
kaffetraktere,vaffeljem og
pØlsekokere. Den som sto med
lua i hAnda, venter sikkert ennA.
Har'u sett pØlseklypa?" - 22
vaffelplater herover!" - Ei
vaffelplate med pølse." ??? - Ja,
plsa ph vaffel'n!" - En kaffe.
men bare haiv kopp Men Tor
Rken kjøpte kannevis, ban skikkeiige gutten.
Og ungene plukka flasker, bar
de opp til en artig innretning av
et pantetelt - ikke mye
miljøgriseri ph den
festivalen,nei! Gunnar
Svarthol og gjengen var
grilimestere om kvelden, for i
godt lag smaker maten best.
Norsk Folkehjelp og andre
frivillige holdt oppsyn, her var
fest og ikke plunder og heft.
Politiet var der, men hadde
frikveld. - Er det
ikke"lensmann" Bjørnstad som
sitter der borte?" Glad moro
heleveien.
Da lØrdagsnatta var ph det
blAeste og myggen ph det
verste, mens de siste melodiØse
toner hØrtes fra en ensom
torader,vaffelrØra vekk, og
pølsekjelen torn (hvem drakk
opp all colaen?), rusla folk
rundt ph plassen, slo seg ned,
prata,hilste farvel - men med et
vennlig nikk: "PA gjensyn neste
Ar!" Og kjekke, raske Odd sA
noe lutryga Ut der ban tusla
omkring pa festivalplassen,

Praktisk retta kurstilbud over 4 kvelder. Tema som vii bli
gjennomgAtt er:
- kompostenng av husholdningsavfall
- kompostering av avfall i hagen
- komposteringsutstyr
Samtidig med gjennomgang av det teoretiske grunniaget, vil vi
ha en demo-kompost som praktisk Øvelse. Det er fordelaktig
orn kursdeltakerne samtidig starter opp sin egen kompost, men
dette er ingen forutsetning.
Kursmateriell deles Ut fØrste kurskveld. PAmelding til
studieleder Lise Waglen (64 92 73 21) eller Mathilde Salte
(64 92 80 73) innen 31. august. Første kurskveld 5.september.
Kurset er Apent for able

TRENTNGSSTART
Skigruppa
Tirsdag 5.september ph 1-lauglia
10- 13 Ar kl.18.00 (NB: 2 trenere)
14 Ar og eldre kl.18.15
Trenere: Juul Sverre Stener og Ola Vislund,
Espen Oiafsen, Harry Olafsen
Treningstider 10 - 13 Ar 14 Ar og eldre-

tirsdag og torsdag 18 - 19.30
begge dager inne/utetrening
tirsdag og torsdag 18.15 - 20.30
begge dager ute/innetrening

felles treninger søndager fra kl. 10.30 - Fra Streifinn.
NB: Her er ogsA andre som vii trene sammen med andre
hjertelig velkommen.
DU BEHØVER IKKE VI€RE MEDLEM AV SKIGRUPPA!
det vil vre forholdsvis rolig trening - delt i grupper ph
forskjellig nivA.
Avgifter: 10 - 13 Ar kr.250,14 Ar og eldre kr. 350,-

Nye PU-boliger kiare for
innilytting ifebruar 96
Kommunen har nit
undertegnet kontrakt
med Block Watne pit
utbygging av nye PUnylende.
i
boliger
Bygget, som skal romme
seks nye leiligheter,
ligger like ved Nylende
barnehage og høyomrett
sorgsboligen
ovenfor.
Byggekostnader, inkludert tomt
er ph 6 millioner kroner, og
bare endelig godkjenning av
for
gjenstAr
byggelAn

byggestart, som antas A bli i
september.
Administrasjonen regner med
at leilighetene vii were
innflyttingsklare i februar
1996.

Ten
trivse!
-tenk
Enebakk!

KOMPOSTEN

FAG & SERVICE
Din lokale rørlegger

ENEBAKK ELEKTROSENTER ANS

ANDRESEN
& SONNER A/S

Butikk og verksted pa Flatebysenteret

64 92 92 81
Saig, service og montering
Radio, TV, video, antenner, parabol,
PC, alarm, kjøl, frys, vask og oppvask

Vâgliveien 25, Ytre Enebakk
TIf. 6492 43 54 - 6492 4892
Mobil 030 36 127

Ikke la regnskapsføringen din bit et sjansespiii!
nebakk
7*nskapskentor

ENEBAKK
VANN OG VARIVIE

Autorisert regnskapsførerselskap

- DØgnservice -

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 6492 63 03

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

Marit Elin Sørli

llp

BYGG. OG TeMUERMESTER

Per-Erik østlie as 0

•
•

ENEBAKK VAKT
OG SERVICE

Naturterapeut

•

ENEBAKKNATURTERAPI

I1SI4YTRE ENEBAKK -TLF.6492434o

TIf. 64 92 70 44

.din lokale byggmester

LO

0

-faghunnskap gir

Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Fotsoneterapi, aromaterapi, kineslologi, øreakupunktur,
kranlosakralterapi, kostholdsveilednlng, magnetfeitterapi.
Diplom fra Institutt for Helhetsmedisln Mediem av NFS

- alarmmottak,
alarmsentral

Vakthold

1912 Enebakk

Rugvn. 4 B

Rorleggerfirma

Megler'n I Enebakk
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe

ERIK KJELGAARD

E] GJENSIDIGE
Fo i k r i n g
Kirkegt. 1,

rs

Vektertorget
2000 Lillestrom

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering
Utleie av lensepum per, vannsuger
og hoytrykksspyling
Vi holder til i Enebakk Mølle

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

bade kjøper og selger.
Bolig-, fritids- og nringseiendommer.
Ta uforpliktende kontakt.

Arw

Ludvigsen Kulde
Saig, service og montasje
Alt irinen kjøl, frys og aircondition

I HøringsV utkast
Plan for anlegg og
friluftsomràder
for
Komm,delplan
anlegg og omráder for
idrett og friluftsliv er
lagt Ut til horing/
ettersyn pa kn1tur
kontoret I perioden
21.8.-21.9.95.
Per Sandvik
Kultursj ef

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS

94Y,eEebakk. 7W 64 92 55 70

-

Telefon: 63 81 09 11

Postboks 9-1912 Enebakk
Mobil: 94236 224 - Persons. 96722
Priv. 64 92 64 94

TLF. 64927900
Personsoker 96 69 78 23

Malerarbeid - renhold
RIfl9 IfiL

JJ

ERIKSEN
EIENDOMSSERVICE
0
REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK

ENEBAKK ELEKIROSENTERANs
Butikk og verksted pa Flatebysenteret
64 92 92 81
Saig, service og montering

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

BYGDEBORGEN VED
EIKEBERG
Av Henning Bergersen
Del er sommer i Eikebergdalen og alt feg hØrer er
stiliheta. Jeg sitter pa' toppen av dsen der det engang
lá en bygdeborg.En varm vind bláser gfennom
furukronene, og det lukter maurpiss av den tØrre
bakken. I detfjerne, bakafor brune jorder ligger
øyer'n og blinker i sola. Og bakafor der igjen - dØm
veldige Hølandskaua.
Bygdeborgen ligger en knapp kilometer vest for
Eikeberg gárd. Hit opp dro bygdefolket nrfienden
trua, men det er lenge sia n. Del var den gang
vardene brant i Enebakk. Dengang veia var stier og
o
vápna blei laga av stein og fern. Del var den gang det
varfolkevandringstid og bygdefolket levde i pakt med
natur 'n.
I sør og vest er del nesten umulig a ta seg opp tel
bygdeborgen, for jellet reis'r segfarlig og bratt opp
fra hØgstfeltet nerafoi: I nord derimot gár det 1 slakk
stigning opp mot toppen. Derfinnes enna rester etter
en indre og en ytre borgmur I nordenden av borgen
er det ogsá enfordjupning 1ff ellet, en liten vahnkulp
som engang var borgbrØnn og somfaktisk den dag i
dag erfuil av vann. Men tel tross for varmenfrister
ikke det grØnne slimete vannet no' sierlig. Denna
ásen var et perfekt sted for en bygdeborg og dersom
trea her oppe var lavere pa 400 - 500 tallet enn idag,

v/Ole Anton Gystad
1914 Ytre Enebakk

UTSIKTS
RAMMEVERKSTED
1911 Flateby
Alt i innramming
Rask levering
TIf. 64 92 86 10
Maler & Tapetserer

Robert Wessel
Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulvlegging

pa

telefon 6492 56 07
Ta kontakt
Mobil: 92 02 3500
Lindell - 1914 Ytre Enebakk

Ten
trivseI'
—tenk /
Ef7ebakk!

hadde man bra utsikt tel alle fire himmelkanter
Jeg sitter pa toppen i soisteika og speider uttover det
fredfulle landskapet. I ryggen harjeg Ravnásen med
silt digre hØgstfelt. Et svcert sa°r har spist seg inn i
asfoten. Pent er det ikke, men sikkert nØdvendig.
Foifatterinna Ragnhild JØlsen likte seg godt her oppe
ved bygdeborgen. Hu dro ofte opp hit for afantasere
om svundne tider - mest som ungjente, men ogsâ
seinere. Her fikk hu kontakt med døm som hadde levd
i dissa traktene arhundrer tidligere. Her fant hu
inspirasf on og hvile.,. og stundom kanskje ro i Sf ela.
Na sitter jeg her oppe og speider uttover mØrke aser
og âpnejorder og har ro i sfela. For her er del
sommer og alt jeghØrer er stiliheta.. -

KOMPOSTEN
nformasjon fra Enebakk Iensmannskontor

Enebakk kommune
Ordfører: Einar Hoistad
Varaordfører: KjelI øvergárd
Rãdmann: Nils Schaug

Nytt vakt og patruijesamarbeid
Det er nâ innført et nytt vakt- patruijesamarbeide i
Romerike politidistrikt.
Fra 1.7.95 er Enebakk lensmannskontor lagt inn
under
REGION III, som medfører at ENEBAKK, FET &
RL2ELINGEN, SKEDSMO, LØRENSKOG OG
NITTEDAL LENSMANNSKONTOR har felles
vakt- og patruljetjeneste.
I forbindelse med det nye vakt og
patruijesamarbeidet har følgende skjedd:
FRA 7.AUGUST 00 FREM TIL 1.OKTOBER
1995 HAR VI GATT TILBAKE TIL AT
ENEBAKK LENSMANNSDISTRIKT HAR VAKT
I EGET DISTRIKT 24 T PR DØGN, 7 DAGER I
UKEN.
Dette betyr at hvis du ringer etter kontortid
(15.00) pi mobiltif. 9444 2720, vii du treffe en
lensmannsbetjent fra Enebakk Lensmannskontor

Sentraladministrasjonen
Herredshuset tlf. 64926060- fax 64927111
RAdmann Nils Schaug
Personalsjef: Nils Petter Wiik
økononiisjef: øystein Lauen
Kommunep1an1egger/nringskonsuIent:
Kari Elisabeth Morbech
Miljøvemrãdgiver: Kari Elisabeth Morbech
EDB-konsulent: Jon Digranes
Formannskapssekretr: Sonja Nordhagen

Oppvekstavdelingen - Herredshuset
tlf 64926060 - fax 64927308
Skolesjef: Hans Erik Holm
Barnehagesjef: Hans Erik Holm
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum

Kultur - KulturformidlingssenteretDet Gamle Herredshuset
t1f. 64926060 - fax 64926588

Hva som skjer fra 1 .oktober 1995 vites ikke.

Kultursjef: Per Sandvik
Biblioteksjef. Svein Hofplass
Komposten: Aslaug Tidemann

Mer informasjon blir sendt Ut nr dette foreigger

Sosialavdelingen - Herredshuset

Leif Olav Holten
Lensm. betj

Tif. 64926060 fax 64927111
Sosialsjef: Ingegerd Espãs

Helseavdelingen -Herredshuset
tlf 64926060- fax 64927111

Enebakk legesenter:
tlf 64926360 - fax 64927020

-I.

Apent mote i
Enebakk Herredshus
onsdag 30.8. ki. 19.00
med tema:

Enebakk-miljøet
Not Enebakk Arbeiderpartis
ordførerkandidat

Jorunn Buer
øvrige inniedere:

Erik Steensrud

fra Romerike Avfallsforedling
Anneliese Dørum

fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe

Flateby legesenter:

tlf 64928856

Helsesjef/komrnunelege I: Torgeir landvik
Ledende helsesøster: Sissel Gundersen
Kornmunefysioterapeut I: Ellen Berg Ellingsen

Pleie-og omsorgsavd.Enebakk syke- og aldershjem,
1914 Ytre Enebakk

3. p1. pa 11kestings1ista til SV
Enkel bevertning

Vel møtt
Mr.
Enebakk SV
Enebakk AF

Aibeiderpartiet
N.

t1f. 64926060- fax 64927111
Forvaltningssjef: Torgils Opedal
Bygningssjef: Stein Marsdal
Driftssjef: Sverre Netting
Oppmfilingssjef: Oddbjøm SiljebØl
Brannsjef: Torgils opedal

Landbruksavd. - vlHerredshuset
tlf. 64926451 - fax 64927284
Skogbrukssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein

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

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

Naringskoordinator:
Halyard Waade
tlf 64926495

Renovasjon
t1f. 63841220- 63840736
ROAF A/S
Postboks 38
2007 Kjeller
Adm.dir. Erik Stensrud

E-verk
tlf. 64872260 - fax 64872642
Folio Energiverk A/S
Postboks 13
1401 Ski
Adrn.dir,: Helge Aas

t1f. 64924460 - fax 64925777
Pleie- og omsorgssjef: Unni Floberghagen

Statlige/fylkeskommunale etater,
interkommunale seiskaper
Trygdekontor:
tlf.64926 160 - fax 64927343
Enebakk trygdekontor
1912 Enebakk
Trygdesjef: Else-Marit Borgersen

Ligningskontor:

Alberte Ruud

Tekniske ávdelinger - Herredshuset

Enebakk Ligningskontor
tlf.64926461 - fax 64927310
1912 Enebakk
Ligningssjef: Jacob Mysen

Arbeidskontor:
tlf. 63818311 - fax 63816830
Arbeidskontoret i Lillestrøm
Storgt. 15
2000 Lil1estrm

Arbeidstilsyn:
t1f. 64870275 - fax 64876910 Arbeidstilsynet 1 .distr. Avd.kont.Ski
Sandervn.2
1400 Ski

Tinglysningsmyndighet.
t1f. 64873844 - fax 64872120
Indre Folio Herredsrett
Idrettsvn. 16A
1400 Ski

Politi/leñsmann
fif. 64926001
Enebakk lensmannskontor
1912 Enebakk
Lensmann : Lars Sunde

Nedre Romerike Politikammer
2000 Lillestrøm

