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Na blior Flateby endelimg storrel. 

Den forste tomten pa Melgârdshagen pa Flateby 
er skutt Ut, og i slutten av august ble byggefeitet 
hoytidelig apnet av ordforer Jorunn Buer. 
Det rode bàndet ble kippet over, og Vidar Koistad 
(til venstre pa bildet) kunne puste lettet Ut. Nesten 
ti âr er gàtt siden han begynte a arbeide med dette 
prosjektet. 
Det var vâren 1987 det forst ble lagt fram planer 
om regulering og utbygging av Melgárdshagen. SA 
gikk det nesten ett âr for neste mote, som resul-
terte i halvering av omrâdet. I september 1990 ble 
planene godkjent I kommunestyret. 
Utbyggingsavtalen med kommunen ble godkjent, 

Mot opp til tundag 
pa Bjerke Bruk lordag 21. september, oppfor-
drer 9. klasse ved Mjr ungdomsskole. 
De inviterer smâ og store innbyggere I Enebakk 
til en livIig og variert markedsdag med kjop og 
saig, underhoidning, utstilling, ausksjon og ser-
vering. 
Leker og konkurranser kan du ogsâ fâ med deg, 
og de nysgjerrige kan besoke spâkonen som 
varsier fremtidens Iykke (og ulykke?). 

Side 4 

men utbyggingen kunne tidligst skje etter 1995, 
ble det fastslátt. 
Og endelig - i august 1996 er de forste ti tomtene 
overlevert, til stor glede for de mange "nybyggere", 
blant annet familien Thoresen pa bildet under, og 
ikke minst for Vidar Koistad. 

Side 5 



KOMPOSTEN 

Moter I hovedutvalg 
23 september til. 24. ektober 

rb. 

kI. 19.00 
ki. 19.01) 

kI. 18.30 

kI. 19.00 

ki. 19,00 

ki. i 9,00 
ki. 19.00 

Kommunestyret: 

Formannsk ape t: 

koie/barnehage: 

ng 

Mandag 23. septembe 

Mandag 14, oktaber 
Mandag 21 oktobcr 

Tirda22,oktohr 

Toda [7. (Ktober 

Torsdag 20. scpfernhei 
Torsdag 24. oktobcr 

he/so septcmber 	kI, 19.00 
Tit'dag 15. oktobev 	Id 19,00 

Kufturdager i 
Enebakk 
199 6/9 7 

Husk a gi kulturadm. 
tips og idéer om stoff og 
saker som kan vre 
med i váre arrangemen-
ter utover vinteren! 

Ordførere ns 
/jørne 

Kjre 
dere! 

S a er det âpne motet om nedleggelse av postkontoret i 
Enebakk avholdt. Det var skuffende lite folk til stede - Ca. 

50 personer - men det som skuffet meg mest var at sa fâ politi-
kere fant det interessant A høre innlegget fra postsjefen i Ski, 
Anne-Lise Farnia. 

Det ble en dialog mellom henne og de frernmøtte, og det enes-
te konkrete som kom fram i diskusjonen var at Posten skulle 
nedlegge et postkontor i Enebakk. Hvilket var for henne like-
gyldig. Det kom ogsA fram at dette bare var begynnelsen for 
vAil vedkommende. 

NAr nedleggelsesprosessen til Postverket er ferdig, vii Norge 
ha 900 postkontorer tilbake. NAr vi sA vet at de store byene tar 
sin andel, er det ikke vanskelig a spA at flere kommuner kom-
mer til a vre uten postkontor i framtida. Denne rasjonalise-
ringen mA vre galimatias. Hva bar skjedd med samfunnet 
vAst? 

Det er dessverre slutt pA den tiden da service sto i hØysetet. NA 
er det profitten som teller, og det er et tankekors at de tjenester 
vi hadde rAd til i etterkrigsArene, har ikke staten rAd til a 	- 
rettholde i dag. 

sa over til noe annet. NA gAs snart startskuddet for TV-aksjo-
nen. Datoen er 20. oktober og pengene skal i Ar gA til miijøor-
ganisasjoner og deres arbeid for miljøet - blant annet flere pro-
sjekter i Norge. Det er kanskje ikke alle som er emge i alt dis-
se organisasjonene stAr for, men vi ma huske pa at TV-aksjo-
nen er en godkjent aksjonsform som flere organisasjoner stAr i 
kØ for A fA tildeit. Da er det lite verdig a boikotte aksjonen. En 
slik boikott har vii Enebakk ogsA fatt fØle, men vi er i rute 
med planleggingen. Here skoler har allerede bestilt materieli 
for a bruke dette i undervisningen. Aksjonskomitéen er i ferd 
med a fA oversikt over bøssebrere og biler, men fremdeles er 
det plass til flere, sA det er bare A melde seg. Ta kontakt med 
meg dersom det er noe dere ønsker A vite. 

Lørdag 14. september var en merkedag for weret framover. 
Slik som weret var da, vii det fortsette i 5-7 uker til. For oss 
som bor i Enebakk betyr dette en fin host. Jeg haper det stAr 
til.. 

Har du forresten tenkt over hvorfor vi har to Ører og en munn? 
Kanskje fordi vi bør lytte mer og snakke mindre! 

Ha en god dag! 

V stoff i -  
seriest 10 dager 

er ,dese. 02 da A vi  
t;rhch1.o1d o:' :. r 

:!ass I 

PNOWNERVACM  
ymmmmwBETE 

Son. 22/9: 
ki. 11.00 Søndagsskole 
Id. 19.00 Fred Vidar 

Hjortland 

Ons. 25/9: 
U. 19.30 BØnn 

Tors. 26/9: 
Inspirasjons-folkemøte, Salen 
Ski "Folio", Roger Skaug 
taier 

Son. 29/9: 
U. 19.00 MØte 

Tirs. 1/10: 
U. 11.00 Formiddagstreff 

Son. 6/10: 
U. 18.00 MØte'¼ 

Ons. 9/10: 
U. 19.30 Bonn 

Son. 13/10: 
U. 11.00 Søndagsskoie 
U. 18.00 MØte 

Son. 20/10: 
ki. 11.00 Familiegudstjeneste 

Katrin Hamsrud 
deltar 

Velkommen til Betel! 
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Har du lyst 
p nye 

tekekamerate 

Lotteberg barnehage 
Vi er en privat barnehage som holder til i lyse, romslige og 
trivelige lokaler i Kirkebygda. 

Vi har noen ledige plasser og ønsker oss barn over tre Ax som 
vi kan leke med. 

VAr Apningstid er fra 07.00 til 17.00, og vi bar oppe i aile 
ferier. 

Av vAre tretten ansatte harvi fire som er utdannet førskole-
irere og tre som er utdannet barnepleierelbarnevernspeda-
goger. 

Vi hAper at akkurat DU trenger en barnehageplass, for da 
kan du tinge til styrer Oddbjørg Skuland, tif. 64 92 6262 i 
dag! 
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For a kunne velge ma tilbudet forst foreligge 
Svar til styret i Ytre Enebakk Husmorlag 

Husmorlaget kornmer med 
sterke meningsytringer pA 

mitt svar til foreningen om 
spørsmAlet "frihet til A velge" i 
mitt fomge inniegg i Kom-
posten. Jeg svarte, som leder av 
Enebakk Arbeiderparti, pA et 
Apent brev sendt til alle de poli-
tiske partier i Enebakk. SA vidt 
jeg har sett er det kun Ap som 
har svart pA brevet. Vi svarte pA 
en seriøs mAte, og hadde for-
ventet A fA et senØst svar tuba-
ke. I stedet blir spesielt under-
tegnede uthengt pA en, for a si 
det pent, meget negativ mAte, 
og blir tillagt meninger jeg 
overhodet ikke har. Snarere 
tvert om. PA en slik mAte disku-
terer man ikke politikk. Det mA 
gA an A respektere hverandre 
selv om man er uenig i sak, og 

heller prove A pAvirke. 
Arbeiderpartiets fremste mAl 

er A bidra til et likeverdig tilbud 
til alle barn. Det innebrer bl.a. 
at alle barn skal ha et ti/bud 
(det er ingen tvang) om barne-
hageplass uansett hvor man bor 
i landet. I dag er dette tilbudet 
Svrt variert. Mange kommu-
ner har en alt for lay barneha-
gedekning sett i forhold til 
behovet. NAr dette mAlet er 
nAdd ønsker Ap A bygge opp et 
tilbud om noe gratis tid i barne-
hagene. Det viii praksis si at 
man da kan ha barna i barneha-
gen 3-4 timer gratis pr. dag, 
eller velge full barnehageplass 
med reduksjon i prisen for disse 
gratistimene. Dette vii etter mm 
mening bli et meget godt og 
likeverdig tilbud til bAde barn 

og foreidre enten mor/far er 
hjemmearbeidende eller ikke. 
Og la meg gjøre det heit kiart - 
det er snakk om et tilbud, og 
ingen tvang. Og det vii bli et 
likt tilbud til alle uansett hvor 
man bor. 

Jeg hAper forøvrig at vi for 
fremtiden kan fA et godt og 
konstruktivt samarbeid med 
begge husmorlagene i kommu-
nen, og Øvrige lag og forening-
er. Kommunen stAr overfor sto-
re utfordringer i tiden som 
kommer. Den første er A snekre 
sammen et meget stramt bud-
sjett for neste Ar. For a fA et 
best mulig resultat Ut fra de 
midier vi har til rAdighet treng-
er vi tilbakemeldinger fra dere. 

Anne-Grete Lossius 
leder av Enebakk Ap 

av 
grep pa an! 
uen at loWig gr 

Nattkafé 
for ungdom fra 7. kiasse og 

oppover 
fredag 11. oktober 

Id. 20.00 
pA Emaus, Kirkebygdea 

Neste nattCafé er fredag 8. 
november, fra U. 21.00 

ENEBAKK 
FOLKEBIBLIOTEK 

tif. 64 99 02 00 
faks. 64 92 71 11 

Apningstider 1. september tii 1. mai: 

Mandag og torsdag: 
	

15.00 - 20.00 
Tirsdag og fredag: 
	

10.00- 15.00 
LØrdag: 
	 10.00 - 14.00 

Onsdag: 
	

Stengt 

Biblioteket har 24.000 bøker, 180 Iydbøker, 
35 spràkkurs og 150 videoer til utlàn! 

A lane pa biblioteket er 
GRATIS!! 

/eI 	

Enebakk 
Senterparti. 

Bygderãdsmøter høsten 1996: 

Onsdag 
Onsdag 
Onsdag 

2. oktober 
30. oktober 
4. desember 

   

MØtene holdes i Formannskapssalen, 
Herredshuset U. 19.00 

Møtene tar opp kommende saker til kommunestyret, 
râd og utvalg. 

Medlemmer og andre interesserte er velkomne! 

Guliring funnet 

pA Lysernfestivalen 
Flenv. tlf. 64 92 40 02 

(inskripsjon) 

Takk 

for all deltakelse, stØtte og 
oppmerksomhet ved 

Liv Seilstrøms bortgang. 
Familien 

Hallo Enebakk! 
Har dere brukt toy (k1r) som er rent og belt, er vi mottakere for 
videreforsendelse til trengende. Vi er Pymhjelpen, som har kjøpt 
Barbøl Byggvarehus. Vi samarbeider med Kirkens NØdhjelp og 
mottar fra hele Norge, pakker om og sender til Europa, Osten, 
Afrika og Syd-Amerika. 
11995 pakket vi og videresendte 16 trailere pA 80 kubikkmeter - 
den største andelen til Bosnia, to containere til Afrika og 150 
tonn nØdproviant, ogsA til Afrika. 
Vi pakker første torsdag i mnd., videre hver tirsdag fra ki. 10.00 
til Ca. Id. 15.00. Kontaktpersoner er: 
Yngvar Syversen, tif. 64 92 52 13 og Nils SØrli, tif. 64 92 44 00. 

Enebakk Husflidslag 

 

Pensjonistforenmngen 

Neste mote 
9. oktober kI. 16.30 

Herredshuset 

Møteinvitasjon 
onsdag 2. oktober ki. 19.00 

Bjerkely, Ytre Enebakk 
Tema: Knuter og Knop vlLeif Berstad 

Kaffe/kaker/utlodning 
Alle er hjertelig velkommen! 

 

   

Enebakk Husflidslag 
KURS 

Det er fortsatt iedige plasser pA høstens kurs: 
Fluebinding v/Tore Torvik, Kniv-kurs vfNiIs Wiik, 

Lerarbeider v/Lone Teglgaard Aasli. 
Henv. Ase BØhler, tlf. 64 92 62 19 

 

Slagforeningen 
i Enebakk 

MedlemsmØte i kantinen, 
Herredshuset tirsdag 24/9 

Id. 19.00 
BesØk fra Biblioteket, utlod- 

ning. Ye! mØtt 

Vi vii gratuiere go'jenta var 

Marita Gundersen med 1 -Ars-thgen som var 
10. september. 

Masse klemmer fra mamma, pappa og Pus. 

Hipp hurra for min gode venninne 
Pia Ormholt som 28/8 fylte 5 Ar. 

De hjerteligste gratulasjoner og en kjempeklem 
fra Ann-Jeanette 

Kunngjoringer 
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var ørnøye 4H pA besØk i Trysil. Atte 
medlemmer var med pA turen og de mØtte for 

fØrste gang 12 medlemmer fra Tiuren 4H-klubb, 
Vi overnattet pA samlunnshuset, og det ble 

arrangert fotbailkamp for A bli kjent med hveran-
dre. (Tiuren 411 vant overlegent.) 

Dagen etter var vi pA fottur i t]ellet. Det var tre 
hester med pA turen, sA vi fikk n litt. 

Det var fint vr helt til vi skuile pA fisketur. 
Da kom regnet, men det kunne ikke stoppe en 
ekte 4H-fisker, selv om noen heller yule dra til et 
varmt geitefjøs. 

Lukten var litt stram, men det var koselige dyr. 
Om kvelden var det fint ver og vi griliet. 

Den siste dagen ble vi guidet rundt pA to gamle 
setre av Astri Bryn'. Da vi reiste hjem soy hele 
gjengen. 

Det blir aidri mye sØvn pA 4H-arrangementer! 

Merete Jacobsen 

KOMPOSTEN 

Gode erfaringer og godt samarbeid Nyutstilling 

Senterpartiet har gode erfa-
ringer i samarbeidet med 

Arbeiderpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti om styringen av 
Enebakk. Flyplassaken, avfalls-
mottak og skoleutbyggingen er 
konkrete eksempler pa saker 
hvor Enebakk senterparti føler 
at vi har fátt gjennomslag for 
vare synspunkter i ãret som er 
gâtt siden siste vaig. 

Velgeme ga oss sterk tillit 
ved valget og vi oppnâdde, for-
uten varaordførervervet, en rek-
ke sentral poster i utvalg og 
rAd. 

Erfaringene fra det første aret 
i denne samarbeidskonstellasjo-
nen er meget positive og det 
rAder et meget godt samar-
beidsklima. 

Skoleutbyggingen er antage-
Jig den saken som fAr de stØrste 
og mest langsiktige konsekven- 

WW4 

sene. Hvis vi som enebakkinger 
Ønsker at vAr kommune skal 
fortsette A henge sammen og 
bestA som en enhet ogsA i fram-
tiden, mA vi begynne A tenke 
mer heihetlig for hele bygda, 
og skolestrukturen har svrt 
stor betydning denne sammen-
hengen. At elevene ogsA fore-
trekker den valgte ungdoms-
skoleløsningen tar vi som er 
godt tegn. 

Flyplass og avfallsmottak var 

to saker med Apenbare miljøne-
gative sider. Vi stØtter nrings-
utvikling i bygda, men ikke for 
enhver pris. Vi skal ogsA huske 
pA at mange har flyttet hit til 
vAr grØnne bygd nettopp pA 
grunn av kommunens miljØ-
messige verdier. 

Aktuelle saker som vi arbei-
der med nA er oppstart av Mo-
akkeringen i Ekebargdalen og 
postkontorsaken. 
Kloakkeringen av Ekeberg-
dalen er en overmoden sak, 
som vi endelig ser muligheten 
til A fA realisert i dagens politis-
ke konsteliasjon i Enebakk. Vi 
synes elva som har gitt bygda 
dens navn og folket som bor 
langs den fortjener noe bedre! 

Enebakk Senterpartis 
kommunestyregruppe 

Den 14. september Apnet 
Galleri Loppa en utstilling 

med billedkunstneren Kjell 
Stub og giasskunstneren 
Morten Skjelbred. 

Kjell Stub, som er fra 
Bergen, fascinerer silt publi-
kum med sine vakre naturbil-
der. Han bar en spesieli evne til 
A fange lyset, stemningen og - 
ikke minst - den store stilihe-
ten. 

Kjell Stub har en bred kunst-
utdannelse bak seg, bAde fm 
Bergen, Warszawa og London. 
Han er irmkjøpt av utallige gal-
lerier og institusjoner. 

Morten Skjelbred fra Oslo 
startet sin giasskarriere som 
elev ved Hadeland Glassverks 
glass-skole i 1986. Han fortsat-
te som elev til han i 1989 var 
med pA A starte Brum Verks 
glassbiAseri. 

Morten Skjelbred har han 
utstillinger blant annet i Albin 
Up i Oslo, Norges Bank, 
Gaileri Loppa i Ytre Enebakk, 
Gamle Stavems sommerutstil-
ling etc. 

Vi hAper at riktig mange vii 
finne veien til Gaileri Loppa 
denne gangen og fØle gieden 
over fargespili bAde i bilder og 
glass. 

Vellykket Trysil-tur for Ornoye 4H 
4H er en ungdomsorganisasjon for ungdom i alderen 10 til 19 âr. 

4H kan minner litt om speideren. Vi drar pa forskjellige kurs, leirer og turer. 
Vi har ogsâ en 4H-oppgave som vi skal fulifere for vi stiller den Ut pa var 

store hestfest. Den markerer slutten pa et 4H-âr. 
I Enebakk har vi en 4H-klubb som heter ørnøye 4H. 

Der er det Ca. 20 medlemmer. 
Hvis du har lyst til a bli medlem kan du ringe til 

klubbrâdgiver Jens Jacobsen pa. tlf. 64 92 62 12. 

"Vii du vrra med, sâ heng pa" 
Tundag pa Bjerke Bruk lordag 21. september 

Nd inviteres store og smd i Enebakk til rnarkedsdag pa denne 
nydelige herregdrdenfra 1800-tallet. 

Iørdag 21. september blir 
4det liv pA Bjerke Bruk i 

Ytre Enebakk. 9. Masse ved 
Mjr ungdomsskole inviterer 
store og smA i hele kommunen 
til en liviig markedsdag pA den-
ne nydelige herregArden fra 
1 800-tallt. 

SA ta mbd deg familie, slekt 
og venner og kom til Bjerke 
Bruk i Ytre Enebakk iørdag 21. 
september. Det hele Apner U. 
12.00 og fram til kI. 16.00 vii 
det bli utstiiling av gamle kjO-
retøyer og gArdsredskapex, 
omvisning i hovedhuset og kafé 
pA verandaen med nydelig 
utsikt over Mjr. 

Det blir biliigsalg av kontor-
mØbler, bruksgjenstander og 
leketøy - noe for enhver lom-
mebok. 

Vi har alt det du mangler! 
Det blir ogsA salg av antikke  

møbler, flotte bØker og en hel 
del andre ting. 

Auksjon starter ki. 13.00, og 
inntektene vii gA til 9. kiassens 
tur til Berlin og Praha. 

Leker og konkurranser hører 
ogsA med. Has du lyst pA en 
kopp kaffe og annet snacks, sA 
finner du nok det ogsA. 

Og hvorfor ikke besøke en av 
vAre spAkoner? 

Vi har mye mer A by pL sA 
sett av denne lØrdagen. Vi 
garanterer deg en fortreffelig 
og fortryllende dag. AJie er 
hjertelig velkommen, bide sto-
re og smA. 

Ta med deg tilhengeren og 
godt humor og kom til oss! 

Hilsen 9. ktasse red 
Mjcer ungdomsskole 

Gjengen fra Ørnøye og Tiuren 4H-klubber er kiar for grilling av pØlser. 



Enebakk 
Arbeiderparti 

Medlemsmote avholdes i kantina, Herredshuset 
onsdag 2. oktober kI. 19.00 

Vel mott! 
Styret 

Tenk trivsel 

tenk Enebakk! 

KOMPOSTEN 

 

Flateby blir storre Gjor en innsats! 
Romerike Avfallssortering (ROAF) forteller at kil-
desortering av glass og papir viser en positiv utvik-
ling pa Nedre Romerike. De ønsker imidlertid at 
enda flere leverer til gjenbruks- og miljostasjoner. 

Historien begynte en 
gang pâvâren 1987. 
Da ble det lagt fram pla-
ner om regulering og 
utbygging av 
Melgârdshagen pa 
Flateby. Na - nesten 10 
ar senere - er byggefel-
tet blitt høytidelig àpnet 
av ordfører Jorunn 
Buer. 

Av Randi Bodin 

D
e ti fØrste tomtene i 
MeIgrdshagen ble 
overlevert i august i Ar, 

og ordfører Jorunn Buer kunne 
klippe over det rode bndet 
under en markering pa bygge-
feltet. 

Det er ingen tvil om at det er 
pa tide at Flatebyinnbyggerne 
fix mer plass a bo pa. 
Interessen er stor bade blant 
bygdas egne innbyggere og 
folk fra nrliggende omrAder. 

Gleder seg lii nytt hus 
Komposten treffer Barbro, 
Terje og hue Aleksander 
Thoresen, som nettopp pa 
âpningsdagen har tatt sin tomt.i 
Øyesyn - en tomt med flott 
utsikt over bygda. 

- Det blir nok ikke innflytting 
for en gang til neste ar, men vi 
har god tid, forsikrer de. 

Tiilrnodighet svarer seg 
Vidag Koistad har altsá jobbet 
med dette prosjektet i nesten 10 
ar, og han ser nâ endelig hand-
faste resultater av arbeidet. Na 
er den fØste tomten sprengt ut 
pa et omráde der det etter hvert 
skal ligge 15 eneboliger. Han 
forteller at 10 mM er avsatt til 
30-40 leiligheter, eventuelt 
eldreboliger organisert som et 
bo- og servicesenter. 

-Dette ornradet ligger spesielt 
fint til med utsikt over bygdas 
sentrum og øyeren og med sen-
tral beliggenhet i forhold til 
sentrumsfunksjoner, sier Vidar 
Kolstad. 

Trenger byggevirksomhet 
Ordfører Jorunn Buer er glad 
for at det er.satt i gang fly byg-
gevirksomhet i Enebakk kom-
mune. Hun er ikke i tvil om at 
Melgardshagen er et velkom-
ment tilskudd til boligomrâdene 
i kommunen, og da det rode 
bändet ble klippet over benyttet 
hun anledningen til a gratulere 
bygdas befolkning. 

Arbeidskirke 
Allerede i 1978 vedtok 
Enebakk menihetsrád at det 
skulle jDygges kirke pa Flateby. 
Det var mange som syntes det 
var pa tide, ettersom forrige 
gang det ble satt igang kirke-
bygging her i kommunen var en 
gang pa 1200-tallet. 

Na - i 1996 - er det tatt et 
langt skritt framover, og Jofrid 
Kongsnes forsikrer at den nye 
kirken skal vre en arbeidskir-
ke hovedsakelig til hverdags-
bruk. 

- Søndagskirke har vii 
Enebakk kommune, og den er 
et prakteksemplar, sier hun. 

Nye tomter 
Alirede varen 1997 skal det 
legges ut 11 nye tomter for 
saig. Det er ogsâ planer om a 
overta og bygge ut deler av 
Flateby III etter at utbyggingen 
av Melgãrdshagen er ferdig. 

Jofrid Kongsnes, sogneprest 
Steinar Heigheim og Jorunn 

Buer etter at derfØrste symbol-
ske spadetaket er tatt pa tomten 

til arbeidskirke pa Flateby.  

Statistikken viser at befolk-
ningen pa Nedre Romerike 

stadig blir flinkere til a kilde-
sortere forbruksavfall. Hver 
innbygger ligger an til a levere 
Ca. seks kg glass i 1996 mot Ca. 
5,6 kg ifjor. 

Alt i alt kommer ROAF til a 
levere Ca. 760 tonn glass - 60 
tonn mer enn i fjor - lii Norsk 
Glassgjenvinning, der det blir 
rãstoff til nytt emballasjeglass 
eller glassvatt til isolasjon. 

ROAF vii gjerne gratulere 
innbyggerne med innsatsen og 
oppfordrer til fortsatt aktiv mil-
jøinnsats. 

Papirmengden øker 
I lØpet av sommeren har alle 
ROAFs abonnenter i Nittedal 
og Skedsmo kommuner ogsa 
kunnet ta i bruk det sãkalte to-
beholdersystemet for kildesor-
tering i husholdningene. Dette 
systemet fører til vesentlig mer 
papir til gjenvinning, og kvali-
teten pa det innsamlede papiret 
blir bedre. 

Bra kan bli bedre 
Selv om alle ROAFs gjen-
bruksstasjoner er i flittig bruk, 
kan det likevel oppnâs bedre 
resultater. Det er viktig at de 

utsorterte fraksjonene er helt 
rene. Hageavfail ma tØmmes ut 
av plastsekkene og alt matav-
fall og grovt trevirke ma legges 
pa riktig plass. 

I containeren for papp er det 
viktig at pappen er flatklemt og 
blir lagt i containeren slik at det 
blir plass til mest mulig fØr den 
kjøres bort. 

Synderne ma ta seg sammen 
Miljøstasjonene brukes ogsa av 
mange som bli kvitt sin spesial-
avfall - olje, maling etc. Alle 
som kommer for a levere slikt 
avfall ma hente nØkkel til sta-
sjonen (som regel pa bensinsta-
sjonen) og sette avfallet inn i 
miljøstasjonen. 

Dette sikrer at det blir trivehig 
rundt miljøstasjonen og uhell 
unngas pa grunn av soling og 
lek med avfaliet. 

Dessverre er det fortsatt noen 
som kvitter seg med vanlig 
avfall i og ved miljØstasjonene, 
for eksempel gamle møbler, 
vinduer, bildekk, tepper og 
tomemballasje. 

ROAF oppfordrer synderne 
61 a ta seg sammen slik at 
unØdvendig forsøpling av nr-
miljØet og ekstra kostnader til 
opprydding kan unngAs. 

Familien Thoresen gleder seg til dflytte inn i nytt hus pa Flateby 
en gang til neste dr. 



Linedanser Christer Pettersen rnØter du pa Vdgsenteret lØrdag, 

Stilling ledig 

Trygdet, 
men onsker jobb? 

Svrt mange uføre- og attføringstrygdede føler selv at de er i 
stand til fortsatt a bidra i arbeidsiivet, men pa sine egne forut-
setninger. Forskjeiiige Arsaker gjør at de i dag ikke kan fungere 
i ordintert arbeid, men hvis det var tilpasset og tilretteiagt deres 
funksjonshemming kunne de utfØre en fuliverdig jobb. 

Det kanskje mange ikke er kiar over er at det i de forskjeilige 
kommuner er - i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten - tilbud 
om siikt arbeid. Benevneiser pa siike virksomheter er ASVO, 
ASV og PV. Feiles for disse er at de er produksjonsbedrifter 
som gir arbeid til trygdede yrkeshemmede og at arbeidstakeren 
far bistand til fi kunne utføre jobben. 

Vi er en ASVO-bedrift som ligger midt i kommunen. Vii du 
vite mer om oss sâ ta gjerne kontakt pa telefon 64 92 74 60, 
eller kom innom en tur. 

Enebakk Produkter AS 
Postboks 55 

1912 Enebakk 

HYDRO 
(L) 
TEXACO 

PARAFIN - FYRINGSOLJE 
PRISGARANTI 
BET: AVTALE 

SVARTHOL 
BRENSEL AS 
Telefon 64 92 40 47 

DIESEL - SMØREOLJER 

Høsten er over oss og vi kan tiiby teen 
du ikke kan vre foruten. Nyyydelig 

gammeldags godteri uten kunstig smak 
ogfarge kan vi ogsa anbefale. 

Honningen er konunet! 
Seivsagt har vi rosemalte produkter, 
porselen, keramikk, troll og hekser. 

SA sees vii Bua Hekseflid og Hobby! 
Torsdag - fredag - lørdag 
10-16 10-16 10-14 

Fineparkeringsmuligheter pa gArdsplastn. 

Jid 

Sagstuveien 10 
1914 Ytre Enebakk 

KOMPOSTEN 

Fysioterapiens dag Jubileum og linedans 
Den 10. september var fysioterapiens dag, og det 
blir derfor arrangert konkurranse for Kompostens 
lesere. Vi gir ogsâ en oversikt over tilbudet i for-
bindelse med fysioterapi her i kommunen. 

F4
nebakk har fire kommunalt 
	 ansatte og tre privatprakti- 
serende fysioterapeuter som til-
sammen utgjØr fire ârsverk. 

Disse stillingene skal dekke 
fysioterapivirksomheten i ene-
bakk kommune. De kommuna-
le fysioterapeutene arbeider 
innfor følgende omrãder: 
- helsestasjonen 
- barnehage og skole-

helsetjeneste 
oppfølging av hjemme-
boende som har behov for 
fysioterapitiltak 

- sykehjem og dagsenter 
De private stillingene utfØrer 

behandling pa institutt. I ene-
bakk er de kommunale og pri-
vate fysiotarepeutene lokalisert 
i samme lokale. Dette gjør det 
enkeit med et tett samarbeid. 

En av de privatpraktiserende 
fysioterapeutene har psykomo- 

torisk fysioterapi som sitt spesi-
aifelt. 

Det er ogsA gruppetrening. 
HØsten 1996 er det satt i gang 
følgende aktiviteter: 
- bassenggruppe 
- 	trening for slagpasienter 
- - trening for MS-rammede 
- mensendieck-trening 

Hvis du vii delta i en av disse 
gruppene - eller har idéer til 
nye grupper - sâ ta kontakt pa 
tif. 64 99 02 05. 

Umiddelbart kan det se Ut 
som kommunen har bra dek-
fling av fysioterapeuter, men i 
en kommune med 8000 innbyg-
gere blir fire ârsverk lite. 
Fysioterapitjenesten er en tje-
neste i vekst, men sett i 
Akershus-sammenheng er 
Enebakk den krnommunen som 
har lavest dekning pr. innbyg-
ger. D

eter gatt 10 âr siden 
VAgsenteret sto ferdig 
pA Soiheimsjordet i 

Ytre, og vi markerer iO-Arsjubi-
ieet med knaligode tilbud og 
langApent til klokken 20.00 i 
dag, fredag. 

ikke bare feirer vi etjubi-
ieum, vi kan ogsA glede oss 
over at Reidun Forfanf pA VAg 
Jernvare utvider sin butikk med 
en egen avdeiing for som, hob-
by og gaYer. Det har vrt et 
savn etter en slik butikk etter at 
NAiøyet flyttet fra senteret. 

Jorunn Knudsen Ønskes vei-
kommen pA senteret. Hun over-
tar konditoriet fra i dag, og det  

vii nA hete VAg Konditori. Hun 
er proppfuil av idéer som hun 
gieder seg til A sette Ut i livet. 
BAde Knudsen og Forfang ser 
fram til A ta fatt pA nye oppga-
ver og de Ønsker gamle og nye 
kunder velkommen. 

Det blir ogsA underhoidning 
bAde for liten og stor. Som 
smakebit kan vi nevne at line-
danseren fra Langhus, Christer 
Pettersen (11), kommer for A 
opptre her pA VAgsenteret kiok-
ken 12.00 i morgen, iØrdag. 

Noen har kanskje alierede 
stiftet bekjentskap med den 
unge iinedanseren. Han opp-
trâdte for noen uker siden pA 

Arets Momarked, men nA har vi 
aitsA muligheten til A se 
Christer i aksjon her pA 
VAgsenteret. 

En drØy time senere Ønsker vi 
aile barn velkommen til a se 
tegnefilmer her hos oss. Det 
blir ogsA sang og musikk under 
markeringen av jubiléet og 
vIarit Myhre stiller velviliig 
opp som konferansier denne 
lørdagen. 

Vi Ønsker velkommen til en 
trivelig handel og hyggelige 
dager pa VAgsenteret. 

Vdg Senterforening 

Kjop/salg 
Hybelkomfyr 

ønskes kjopt 
TIf. 64 92 80 52 

Amiga 1200 
m/skjerm og fargeskriver og 

radiostyrt bil til saigs. 
Henv. tlf. 64 9249 33 

Jeg vii gjerne 
kjope 

2 stk. vindusrammer 
av den gamle typen 
med seks smâruter i. 

Gjerne med gamle 
hasper el. lign. 

Kontakt Lisbeth 
Of. (j)  64 99 01 92 
tif. (p)64 92 90 39 
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Abra=Nor AS — et firma i vekst 
Ti Ar er gâtt siden slipe-
verktoyimportoren 
Abra-Nor s dagens 
lys. Det har vrt ti gode 
âr i følge den ene av 
eierne, Alf Danielsen. 
De startet pa noenog-
forti leide kvadratmetre 
og et smalt varesorti-
ment, for i dag a eie et 
stort moderne industri-
lokale pa Rud pa 
Flateby. Firmaet vokser 
stadig og de ser ingen 
hinder for ikke a bli 
enda større. 

Av Anne Lund 

I

september er det nøyaktig 
10 ar siden firmaet Abra-
Nor AS sá dagens lys pA 

Flateby. I de første Arene fore-
gikk driften fra kjellerlokalene i 
den gamle Bjerkebutikken. 
Lagerlokaler leide de pA Haug 
av Jan Fossum. Det er gAtt noen 
Ar, og Abra-Nor er butt større. I 
dag holder de til i flotte lokaler 
pA Rud industrifelt, vis a vis 
Synnøve Finden. Der har hver 
og en av de ansatte eget kontor 
og ikke minst har firmaet 
moderne produksjonslokaler og 
eget lager i bygget. 

I bransjen siden 16-Arsalderen 
De var tre som startet firmaet, i 
dag er de tilsammen seks. To 
selgere som reiser land og 
strand rundt med produktene, to 
gutter pA produksjon, en pA 
lager/transport samt daglig 
leder Alf Danielsen. OgsA hans 
to sØnner har fattet interesse for 
bransjen og begge er ansatt i 
firmaet. 

Danielsen forteller at han har 
drevet i bransjen siden han som 
16-Aring begynte som lregutt i 
Den Norske Slipeskivefabrikk 
AS, den ene av to slike bedrif-
ter her i landet den gangen. 

Det tok ikke unge Danielsen 
lang tid for han satt pA kontoret, 
og derfra var ikke veien lang til 
administrasjonen og etter hvert 
stillingen som daglig leder i 
bedriften. 

11986 fusjonerte bedriften og 
han og to andre kolleger sA en 
mulighet til A starte noe eget. 
Slik gikk det til at de leide noen 
fA kvadratmetre pA Flateby. 

Eierkonstellasjonen er noen-
lunde den samme i dag som 
ved starten for ti Ar siden. Den 
ene av de tre fikk etter en tid 
reiselyst, kjØpte seg Ut av fir-
maet og dro til USA. I ettertid 
har PAl Gisvold erstattet hans 
plass. 

Datterselskap i Sverige 
I dag sitter Alf Danielsen, 
Svein Tore Ulven og PAl 
Gisvold med aksjemajoriteten i 
firmaet. I fjor ekspanderte de 
og opprettet et datterseiskap i 
Sverige - Abra-Nor Slipverktyg 
AB. 
- Det er en spennende prosess, 
men det tar nok ennA en tid for 
vi kan se resultater, metier 
Danielsen. - Mens det totale 
markedet i Norge er pA 
omkring 200 millioner, regner 
man markedet i Sverige til en 
milliard kroner. Det betyr ikke 
at det blir enklere i Sverige, for 
det er langt hardere konkurran-
se og stØrre aktØrer pA det sven-
ske markedet, understreker han. 

I dag star firmaet for ti av de 
200 millionene som omsettes i 
denne bransjen i Norge, men 
Danielsen mener at de fremde-
les kan vokse. 

- Konkurransen er imidlertid 
hard, og det er mange om bei-
net, slAr han fast. Abra-Nor er 
kanskje en av de mest intema-
sjonale bedriftene i Enebakk. 
Alle materialene hantes fra 
utlandet, hovedsakelig fra 
Tyskiand, Holland og Italia, 
men ogsA fra Japan og USA. 

Verktøy for profesjonelle 
Firmaet driver med verktøy for 
slipe- og overfiatebehandling, 
fin- og grovpolering. Produkt-
ene selges kun til det profesjo-
nelle markedet, for prisene hg-
ger 3-4 ganger høyere enn det 
du finner hos detaljister som 
server privatmarkedet. 

- Men kvaliteten forsvarer 
prisen, fastslAr Danielsen, og 
forteller at 60 prosent av firma-
ets omsetning kommer fra vide-
resaig til hele landet. 

De deler kundene inn i tre 
kategorier. Den stØrste er 
mekanisk og skipsverft/offsho-
re, der Abra-Nor har daglige  

leveranser. SA kommer produk-
ter til polering av stAl og metal-
ler, sØlv og gull. For seks Ar 
siden utvidet de varespekteret 
til ogsA A innbefatte produkter 
som brukes av trevare- og 
mØbelfabrikker, og det utgjør 
den tredje kundegruppen. 

Etter hvert has firmaet oppar-
beidet seg et godt renommé, 
men markedsfring mA likevel 
til. 

- Vi satser stort pA produktka-
talogen vAr, annonserer litt i 
tekniske tidsskrifter og ikke 
minst satser vi pA den tekniske 
messen pA SjØlyst, forteller 
Danielsen. - Messen starter i 
slutten av september, det er 
kostbart A leie plass, men den 
effekten det har markedsfØ-
ring smessig a delta gjør at bAde 
forberedelsene og pengene er 
verdt det, mener han. 

Utvider etter hvert 
Gjennom de ti Arene Abra-Nor 
AS har eksistert has innkom-
sten vrt variabel. De has imid-
lertid aldri gAtt med tap. Det er 
stor konkurranse og pressede 
priser, og pA mange av produk-
tene konkurreres det pA volum. 
Men for en del produktgrupper 
handler det om kunnskap, og 
det mener de A inneha pA Abra-
Nor. 

- PA grunn av et marked som 
beveger seg raskt, mA man se 
framover og finne nye, beslek-
tede varegrupper og markeder, 
mener han om framtiden. Han 
synes det has vrt fint a drive 
firma i Enebakk, og ønsker 
sterkt at industrien mA vokse i 
bygda. tian bekiager de mange 
tomme lokalene pA Rud der de 
selv holder til. 

- Det kan synes som om 
detaljistmarkedet er dekket her 
i kommunene. Det er ikke flere 
butikker vi trenger, det er 
arbeidsplasser, og det vil mer  

industri skape, hevder Alf 
Danielsen. 

Enebakk mA markedsfOres 
Danielsen har bodd i Enebakk i 
mer enn 16 Ar. Han mener at 
det er et bra sted A bo. PA friti-
den spiller han veteranfotball 
sammen med gode kamerater i 
Ytre Rmiingen, dg han er heller 
ikke vanskelig A be nAr det blir 
snakk om en motorsykkeltur. 

Ellers har han noen very som 
skal passes. Abra-Nor AS has 
vr medlem av EHHI i noen Ar, 
og det siste Aret har Alf selv sit-
tet i foreningens styre. 

- Jeg ble spurt og syntes at 
jeg matte vre med og ta et tak, 
jeg ogsA. Dette første Aret føler 
jeg at vi har fAtt renovert fore-
ningen, vervet nye medlemmer, 
samlet inn penger til stillingen 
som naningskoordinator og fAtt 

Daglig leder Alf Danielsen, her 
ifirmaets show-room, erfor-
nØyd med ulviklingen Abra -Nor 
AS harhatt gjennom defØrste ti 
ârene. 

Ifirmaets produksjonslokaler 
finner vi Per E. Pedersen ifull 

sving. (Bildet under) 

foreningen opp pA beina. 
Fremover tror jeg det er viktig 
at vi samarbeider med kommu-
nen om A markedsfØre Enebakk 
utad, slik at vi kommer pA 
banen nAr industribedrifter 
trenger tomter. Det er, ikke den 
store industrien vi skal hige 
ètter, mener Danielsen,. men 
mellomstore bedrifter som gir 
noen kroner i kassa og syssel-
setting til bygda. 

- Vi kan godt vre "grØnn 
kommune" og likevel vre 
Apne for nye bedrifter. Det er 
uansett helheten som teller, 
avslutter han, og legger til at 
"det erjo nesten umulig A foru-
rense med det strenge regelver-
ket vi har her i landet". 
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Pleie- og omsorgsavdelingen 

Boligleder ved Nylende bokol Iektiv 

Stilling som boligleder i 100% stilling ved Nylende bokollektiv 
er ledig for snarlig tiltredeise. 

Nylende bokollektiv startet opp i nye lokaler i mars 1996 og det 
gir et tilbud til fire personer. Det har ogsA tilsynsansvar for tie 
andre leiligheter som ligger i tiiknytning til bokoilektivet. 
Bokollektivet ligger geografisk i nrheten av to andre bokol-
iektiver sentralt i Ytre Enebakk. 

Boligleder blir en faglig leder med ansvar for virksomheten 
med mâlrettet arbeid overfor beboere, veiledning av personalet 
samt a vre kontaktperson for samarbeidende instanser. 
Boligleder vii ogsA ha et direkte ansvar overfor en beboer 
enkeite ukedager. Pleie- og omsorgsavdelingen er inne i en 
omorganiseringsfase hvor boligleder sammen med andre ledere 
vil vre med A utvilde avdelingen videre. 

Vi Ønsker primrt en person med vernepleierutdanning, men 
ogsA andre med 3-ãrig helse- og sosialfaglig utdanning med 
relevant erfaring kan were aktuelle. Vi vektiegger personlig 
egnethet, evne til fleksibilitet og kreativitet. 

Stillingen lønnes i stillingskode 6043, iØnnsramme 26. 

Du er veikommen til A ta kontakt for naninere opplysninger ved 
Fredrik Lied eller Unni Bøhier, tif. 64 92 44 60. 

Søknad sendes innen tie uker fra utiysning til: 

Pleie- og omsorgsavdelingen 
Enebakk kommune 

KopAsveien 7 
1914 Ytre Enebakk 

Enebakk 
ungdoms- 
•skole 

Stilling ledig som 
badevakt 

Det er ledig stilling som 
badevakt ved Enebakk 
Folkebad, Enebakk ung-
domsskoie. 

Badet er Apent torsdager og 
fredager fra U. 18.00 til 
21.00 i skoleAret. 

Badevaktene arbeider to 
uker (seks timer pr. uke) og 
har fri den tredje uken. 

LØnn etter vaniig kommu-
nalt regulativ. 

Badevakter mA were fyit 18 
.r og ha gjennomgAtt livred-
ningskurs som kommunen 
arrangerer. 

Henvendelse pA teiefon til: 

Enebakk ungdonisskole 
v/rektor 

UI. 6492 460 50 

Tenk trivsel 

- tenk Enebakk! 

Pleie- og omsorgsavdelingen 

Hjemmebaserte tjenesterlhjemmesykepleien 

Vi søker etter personer som kan arbeide tredje hver helg for a 
styrke bemanningen. 

Tiltredelse snarest. 

Sykepieiere lønnes etter lønnsramme 5-3, iønnstrinn 17-23. 
Hjelpepleiere lønnes etter lØnnsrarnme 2-3, lØnnstnnn 7-17. 

For nrmere opplysninger ta kontakt med avdelingsleder Arne 
Granheim eller Syivi Akseisen, tif. 64 92 44 60. 

Skrifflig søknad sendes innen 14. oktober 1996 til: 

Pleie- og omsorgsavdelingen 
Enebakk kominune 

Kopãsveien 7 
1914 Ytre Enebakk 

Teknisk avdeling 

Vikarer til renholdstjenesten 

Vi søker etter vikarer til renhoidstjenesten - Fiateby, 
Kirkebygden og Ytre Enebakk. 

Ta kontakt med: 

Agnar Tommasen 
Teknisk avdeling, Enebakk kommune 

tlf. 64 99 01 00 

Utdeling av legat 

Karl Lund 09 br. 
legat 
Renter av legatet deles Ut til 
ungdom i Enebakk som skal 
gjennomgA landbruksskole, 
fylkesskole, fyikets husmor-
skole, gartnerhere eller hg-
nende landbruksutdanning. 

Sammenslátt 
legat 
Renetene av Enebakk kom-
munes sammenslAtte legat 
skal deles Ut med en haivpart 
til pensjonister eller uføre-
tiygdede i Enebakk og en 
halvpart til skoleungdom 
hjemmhørende i Enebakk til 
utdanning utover grunnsko-
len. 

Thy. Bohiers 
legat 
Rentene av legatet skal deles 
Ut til bra, evnerik og virkelys-
ten ungdom i Enebakk kom-
mune som trenger økonomisk 
støtte til utdanning i jordbruk, 
skogbruk og binringer som 
hører til disse hovedgrupper. 

Søknadsskjemaer og nrmere 
opplysninger fAes ved hen-
vendelse til Enebakk for-
mannskontor, tif. 64 99 0109. 

SØknadene, vedlagt kopi av 
skoiebevis, sendes innen 15. 
oktober 1996 til: 

Enebakk formasnnskontor 
1912 Enebakk 

Kirkebygden 
U-klubb 

Temakveld 

Onsdag 25. sept. 
kI. 20.00 

"Ungdom 
mot narkotika" 

- nye stoffer/doping 
- designer-drugs 
- dop i idrettsmiljo 

Mot Opp! 
Alle er velkommen 

Innsamling matavfall 
I juni ble forsøket med innsamling av matavfall til komposte-
ring pA Fiateby utvidet til A gjelde alie husstander. Dette inne-
brer at forsøket involverer Ca. tie ganger sA mange familier. 
Husstandene har fAa 50 poser, og dette skal hoide i tre mAneder. 
Dette fungerer helt fint for husstander som har wert med pA for-
søket tidligere. 

Men - nye brukere ser Ut til A bruke for mange poser. Det erjo 
mat vi ønsker A kompostere - ikke poser. Tre poser pr. uke bør 
dekke behovet. 

Johan Eulingsen har rapportert at det forekommer #iye ordinrt 
søppei i matavfallet. Dette medfører mye ekstraarbeid for ham. 
Det vii bli deit Ut nye kompostposer i slutten av september. 
Disse skal hoide i tie mAneder. 

Ellingsen mottar lite matavfall til kompostering i forhold til 
antall husstander som deitar i prosjektet. 

Er du en av de deltakerne som vet at du kan gjøre 
en bedre jobb? 

Kari Elisabeth Morbech 
miljøvernrddgiver 

KOMPOSTEN 
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BET SVARER SEC! 

'Stronlihorf; -a Aem,t af.L 
1912 ENEBAKK 

• Autoriserl ullektr000troprsnor 
• Au;toriert Ioleinstallatur kI T12 
• Alt i olektriske installasjonor 
• t3rrun- og Ieri9Iarm, kjoleanlegg 

06 OM PRIS 
VAR ER GUNSTIG 
TeIeox 6492 62 20 ) 

64 92 63 00 

  

  

<<Alt i bygningsarbeid>> 
Nybygg/tilbygg og rehabilitering. 

Forhandspris. 

Graven og Overs 

TIf. 64 92 54 22/64 92 48 13 
Mob. tlf. 942 07 423 

Ungdomsklubbene i Enebakk 

Kiubbene i Enebakk har starlet opp igjen etter 
sommerferien. Til hØyre følger Apningstidene 
for hver klubb. 

Vi har i Ar fAtt fly kiubbleder pA Flateby, og vi 
ønsker Karsten velkommen og lykke til med 
jobben. I Ar vii kiubbene forsØke en ny vri nAr 
det gjelder medlemskap og bruk av kiubbene. 
Det vii vre likt for aile tre kiubbene. Vi Ønsker 
at alle brukerne skal vre medlemmer. I praksis 
betyr det at alie mA kjøpe medlemskort. Dette 
kortet vii koste kr. 250,-, og du betaler ikke inn-
gangspenger pA kiubben - medlemskortet dekker 
alt. 

Kiubbene planlegger ogsA i Ar rockekonsert. 
Her er ikke band bestemt, sA vi tar gjerne imot 
ønsker. Alle kiubbene har forskjellige aktiviteter 
utover høsten. Første fastsatte dato er 25. sep-
tember. Da fAr Kirkebygden U-klubb besøk av 
Ungdom mot narkotika. OgsA temaer om rasis-
me og om ungdom og sex kommer utover høs-
ten. KB skal ogsA i Ar til danceparty i Askim i 
desember. Buss blir satt opp. 

Ved Ytre ki. vii det vre niulig for bandtre-
fling ogsA i Ar de dagene det ikke er klubbaktivi-
teter. 

SA hAper vi at ungdommen i Enebakk skal ha 

et tilbud som de vii bruke fiittig. Jo flere som 
benytter kiubbene, jo bedre kan kiubbene bli. 

Apningstider: 

Ytre Enebakk U-klubb 
tH. 6492 53 43 
Juniorki. 10-12 Ar: 
	

torsdag 18.00 - 20.00 
U-klubb fra 13 An 
	

tirsdag 19.00 - 22.00 
U-klubb fra 13 Ar: 
	

fredag 19.30 - 24.00 
Leder: Karin Holmedal 

Kirkebygden U-klubb 
tlf. 64 92 7120 
Minikl. 06-10 Ar: 	torsdag 18.00 - 20.00 
U-kiubb fra 13 Ar: 
	

tirsdag 19.00 - 23.00 
U-kiubb fra 13 An 
	

fredag 20.00 - 24.00 
Leder: Jan Erik Pettersen 

Flateby U-klubb 
tlf. 64 92 87 24 
Juniorki. 10-12 An 
1. ons. i mnd. 	onsdag 18.00-21.00 
U-kiubb fra 13 Ar: 
	tirsdag 18.30 - 22.00 

U-klubb fra 13 Ar: 
	

fredag 20.00 - 24.00 
Leder: Karsten Hinmo 
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FAG & SERVICE 
Ikke la regnskapsførin- 

gen din bit et sjansespiii! 

akk 

Val nskpskontor /, 

Autorisert regnskapsfererselskap 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Telefon 6492 63 03 

ENEBAKK 
VANN OG VAR1'IE 

v/Ole Anton Gystad 
Purud Gird 

1914 Ytre Enebakk 
- DØgn service - 

TIf. 64 92 46 30 
Mobil 030 04 997 - 03038 565 

Din lokale rørlegger ENEBAKK ELEKTROSENTER ANS 

Vgliveien 
Tit. 64 

Mobil 
92 

SONNER 
25, 

43 

ANDRESEN 

030 
54 

Ytre 

36 
- 6492 

127 

Enebakk 

A/S 
48 92 

Butikk og verksted p 	Flatebysenteret 

64 92 92 81 
Saig, service og montering 

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

4D 4D 4b 	Marit Elin Sørli ENEBAKK VAKT 
OGSER VICE 

TLF. 64 92 7900 
Personsøker 096 97 823 

Postboks 70, 1912 ENEBAKK 

v'akthold — a!armmottak, 
alarmsentral 

UTsIKT5 
RAMMEVERKSTED 

1911 Flateby 

Alt I innramming 
Rask levering 

TIf. 64 92 86 10 

r BYGG-OGTOMMERUESTER 	 , Naturterapeut 

0 i1 Per-Erik østiie a.s ENEBAKKNATURTERAPI 0 11914\'TREENEBAKK-TLF:64924340 	0 

din lokale byggmester 	0 

- ta9kUflfl8k9p gur 	99 

Tit. 6492 70 44 
Fotsoneterapi,aromaterapi,kinesiologi,øreakupunktur, 

kraniosakralterapi, kostholdsveile4ning, magneffeiflerap!. 
Diplom fra lnstitutt for Helhetsmedisin - Medlem av NFS 

Rugvn. 4 B 	 1912 Enebakk 

ENEBAKK 

BYGC OC 

VEDLIKEHOLD AS 

64 92 48 91 

Rorleggerfirma 
ERIK KJELGAARD 

og rehabilitering 
Utleie av lensepumper, vannsuger 

og heytrykksspyling 
Vi holder til i Enebakk Malle 

1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39 
Mobil: 942 32 665 -908 84 944 	V  ov S 

10— 
Megler'n I Enebakk 

Vi har Iokalkunnskapen og kan hjelpe 
bade kjøper og selger. 

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

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS 

FJ.11v.l.,, 55 7994 y5 	En.9o99 777. 949255 70 - 

Ta 

Utfører 

Lindell 

tapetsering 

Robert 

kontakt 

Maier 

Mobil: 

& Tapetserer 

Wessel 
alt inn en maling, 

og gulviegging 
pa telefon 6492 56 07 

92 02 35 00 
1914 Ytre Enebakk 

Fge- On$,o,ko,,,IW#,5b,  S  K$5d 8yg7-og  Onrn$, Fled WJ7tflrd  
- 

Ludvigsen 

Saig, service og 

Alt innen kjøl, frys og 

Postboks 9- 1912 Enebakk 
Mobil: 942 36 224 - Persons. 

Priv. 64 92 64 94 

Kulde 

montasje 

aircondition 

967 22 77 
00  
go 

10100  

Ring 

REVEFARET 

00 
• 

Malerarbeid 

¶Ifl 

ERIKSEN 

- 

J 

31, 1914 YTRE 

EIENDOMSSERVICE 

renhold 

]J 

ENEBAKK 

ENEBAKK ELEKTROSENTER ANS 
GRAFISKE TJENESTER 

Butikk og verksted pa Flatebysenteret 

64929281 
Saig, service og montering 

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

Grafisk formgivning 
Fotosats 
Produksjon av trykksaker 
Produkt/RekI.fotografering 

Digital bildebehandling 

(\ F.M. FOTO & GRAFISK 
1914 Y. Enebakk - hf. 64 92 4758 

Informasjon fra Enebakk kommune 
lu 

Norsk for voksne 

fremmedspráklige 

Skoleetaten vurderer A starte nytt begynnerkurs i norsk for 
voksne fremmedsaprAklige. Eventueli oppstartjanuar 1997. 
Oppstart vii vre avhengig av at et nØdvendig antali melder 
seg. 

Henvendelse til Skoie-/barnehageavd. tif. 64 99 01 709 

Venniigst tips oss hvis du ellers kjenner elier vet om aktu1le 
elever. 

Skolesjefen 



Ungdomsutveksling 

Gjennom Enebakk Lions kan ungdom mellom 
17 og 21 âr søke om utvekslingsopphold i utlan-
det sommeren 1997. 

Internasjonalt Ieiropphold sammen med opphold 
hos vertsfamilier. Vanligvis 3-6 uker. 

Interesserte kan henvende seg til Asmund Jahr, 
tlf. 64 92 42 78 (privat) innen 15. november 
1996. 

LC Enebakk 

Handball for nybegynnere 
Enebakk IF, hándballgruppa, har startet opp 
hândballskole for jenter I alderen 1. til 4. klasse. 
Tirsdager W. 18.30 pa Stranden skole. 
Eventuelle spersmál rettes til Arne Evensen, tlf. 
64 92 91 04. 

Mot tram - handball er goy! 

Hándballgruppa 

Blãveisen barnelag 

pA Emaus, Kirkebygden har 
startet opp igjen etter ferien. 
Afle barn i alderen 3-10 Ar er 
hjertelig velkommen til vAse 
samlinger. 

PA vAse samlinger synger vi 
mye, har forskjellige aktivte-
ter andakt og utlodning. 

OBS! Vi har endret ukedag 
fra annenhver torsdag til 
annenhver mandag fra U. 
17.30 til kl. 19.00. 

Neste samling blir: 
mandag 30. september 

Hilsen lederne 
Ase, Reidun og Madli 

Ten 
trivsel 
tenk 
Enebakk! 

KOMPOSTEN 

 

Møter, forefinger og lag 

Enebakk kommune 

Borgerlig konfirmasjon 1997 

Informasjonsmote vedre rende borgerlig konfi r-
masjon I Enebakk 1997 avholdes torsdag 17. 
oktober 1996 klokken 19.00 pa Ignarbakke, 
Ki rkebygda. 

- Human-Etisk forbmd  
Enebakk Lokallag 

Enethikk historie fag 
vii pA denne mAten takke alle frivillige hjeipere som stilte opp 
under bygdetundagene. Og takk til publikum! 

Rusletur i Ytre Enebakk 
lordag 28. sept. kI. 10.00 

FrammØte og parkering i Gaupeveien 21. Derfra forbi bygde-
borgen pA SløssAs, Kvernstua, BjØmholt, Vikstjern, 
Grusbakken, Durud, Bjerkland m.m. 
Skogbestyrer Harald Brekken vii fortelle om flerbruksplan for 
Enebakk kommuneskoger. 
Turieder: Rolf Solberg. 
Husk varme k1r, godt fottøy, niste og sitteunderlag. 

Enebakk Herredshus 
torsdag 17. okt. kI. 19.00 

"Fra diseblot til dobbeltarbeid" 
Trekk fra norsk kvinnehistorie. Foredrag ved museumsiektor 
Laila Grastvedt, Akershus fylkesmuseum. 
NB! Iii denne foredragskvelden inviteres 1rere, lag og fore-
ninger med srlig interesse for kvinners situasjon og skjebne 
gjennom Arhundrene og utviklingen fram mot vAr tids 'likestil-
ling't. 

Vel mØtt! 

LAPPETUSSA 
mote pa Misjonshuset 

1. oktober 1996 kI. 19.00 
Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen. 

TEMA: Skjev LOG Cabin 

Ta med seks forskjellige stoffer. 

Vel mott! 
Styret 

Pensjon isttreff 
pa Flateby samfunnshus 

tirsdag 24. september W. 19.00 

Dans og hyggekveld, gratis inngang og servering 

BesØk av Relingen Trekkspiilklubb 

Arr.: Frisk Luft 

Ordfører: Jorunn Buer 
Riidmann: 

Sentraladministrasjonen 
Herredshuset 
t1f. 64 99 01 00-fax649271 11 
RAdmann Nisi Schaug 
Kst. personalsjef: Bodil Merete Myrvold 
Kommunep1an1egger/neringskonsuleflt: 
Kari Elisabeth Morbech 
MiljøverrirAdgiver: 
Kari Elisabeth Morbech 
EDB-konsulent: Jon Digranes 
Formannskapssekreter: 
Sonja Nordhagen 

Oppvekstavdelingen - Herredshuset 
tif. 64 99 0170 - fax 64 92 73 08 
Kst. skolesjef: Roar Paulsrud 
Kst. bamehagesjef: Roar Paulsrud 
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum 

Kultur - Det Gamle Herredshuset 
tif. 64 99 0190 - fax 64 92 65 88 
Kuitursjef: Per Sandvik 
Biblioteksjef: Svein Hofpiass 
Komposten: Randi Bodin 
Enebakk Folkebibliotek: 64 99 02 00 

Sosialavdelingen - Herredshuset 
t1f. 64 99 0140 - fax 64 92 7111 
Kst. sosialsjef Liv Boogaard 

Enebakk legesenter 
t1f. 64 92 63 60- fax 64 92 7020 

Flateby legesenter 
tli. 6492 88 56 

Ytre Enebakk Helsestasjon: 64 92 40 32 
Kommunelege I/helsesjef: Torgeir Landvik 
Daglig ieder Enebakk legesenter: 
Yngvar Braathen 
Ledende helsesøster: Sissel Gundersen 
Kommunefysioterapeut I: 
Ellen Berg Ellingsen 

Varaordfører: Kjell Dehli 
Nils Schaug 

Pleie- og omsorgssjef: Fredrik Lied 
Ergoterapeut: Ingjerd Olimb Andersson, tlf. 
64924460 
Psykiatrisk sykepleier: Birgit øiestad 
Løvik, tlf. 64 92 44 60 
Telefontid: Mand. - torsdag 08.00 - 09.00 
Kontortid: Hver dag Id. 08.00 - 16.00 

Tekniske avdelinger - Herredshuset 
tlf. 64 99 0120 - fax 64 92 71 11 
Bygningssjef: Stein Marsdal 
Driftssjef: Sverre Netting 

Landbruksavd. vlHerredshuset 
tlf. 64 99 02 20- fax 64 92 72 84 
Skogbrukssjef: Asmund Jahr 
Jordbrukssjef: Anders Lein 

Enebakk kommuneskoger 
1ff. 64 92 56 29 
1914 Ytre Enebakk 
Skogsbestyrer: Harald Brekken 

Enebakk Produkter A/S 
t1f. 64 92 7460-fax 64 92 73 31 
Gjølstad 	 . - 
1912 Enebakk 
Daglig leder: Bjorn Arne MostrØm 

Naringskoordinator: 
Lena J. Mjerskaug 
t1f. 64 92 64 95/944 74 132 

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


