
VOr S4I vi bygge og! 
'Erebakk 

34:. 
WON 

WARTHOL BRENSEL AS 
TLF. 64 92 40 47 

    

 

PA RA FIN - FYRINGSOLJE 

BETALINGS - AVTALE 

SERVICE 

    

  

DIESEL-S MØREOLJER 

TANKER - m/utstyr 

 

Hdro 
Te aco 

   

    

9'vldnetlen,s sitat: 
HQLctet  brrnl er let at lave - 

fitht man vii erinére, 
ndr tiet oserskaldet have 

to minutter mnincire." 
Piet Hein 

(Sitatetfinswr du i bi6&tefet) 

  

InformaSion for NOR hommune I Nr.7-September 1997 

 

  

.•• 

Komposten øisker a] 
sine lesere et riktig godt 
stortii v; 1997 Ditt 

or barn — av barn 
Arets kuitursommerskole - elier kunstskole for 
barn, som arrangøren heist vii kalie den - var en 
stor suksess og en god oppieveise bade for barn 
og voksne. 34 barn fra 3. tii 6. klasse var samiet 
den forste uken etter skoiesiutt. De deitok i fire 
grupper; maskegruppe, tegne- og malegruppe, 
teatergruppe og en egen gruppe for totempeien - 
det flotte kunstverket du ser pa bildet over, og som 
kan beskues der det kneiser foran herredshuset I 
Kirkebygda. Kunstforeningen sto som arrangør og 
Helvi Saitnes var prosjektieder for skoien. 
Lrerne var Ingvild Solberg, Britt Hovland, Kjeii 
Matheussen og Viggo Karisen, sistnevnte med 
ansvar for toteipelen. 



Ordførere i-is 

hjørne 

Ettersommeren 
er kommet! 

Mye har skjedd gjennom de tre mineene som er pas-
sert siden forrige utgave av Komposten. Enebakk 
kommune har fâtt sin etterlengtede økonomisjef, 

men av personlige grunner fant han a matte slutte i prøvetiden. 
Det var synd, men vi er i gang med en ny ansettelsesprosedy-
re. Det er kiart at det ikke er heldig at kommunen over lengre 
tid ikke har økonomisjef, men med dyktige medarbeidere skal 
vi komme gjennom en ny budsjettbehandling. 

Postkontoret hadde sin siste arbeidsdag i begynnelsen av 
juni, og som tidligere skrevet ble det ordnet slik at enkle post-
rutiner kunne utfØres ved Joker i Kirkebygda. Sã yule skjeb-
flea det slik at butikken brant. Bensinstasjonen ble nedlagt 
samtidig, og dermed ble en hel krets fratatt muligheten for a 
handle, hente medisiner og postpakker. Flere arbeidsplasser 
forsvant plutselig, bade fra forretningen og fysioterapien. Men 
dette ma ikke knekke oss. Butikken skal bygges opp igjen og i 
mellomtiden har vi forsøkt a lØse problemet for fysioterapeu-
tene. Likeledes har kommunen tilbudt sine gjenvrende brak-
ker til drift av midlertidig butikk, dersom oppbyggingen gâr 
over lengre tid. Det er dessverre vanskelig for enkelte a hand-
le, men takker were manges gode innsats er det funnet midler-
tidige løsninger. 

En stor takk til alle dere som har medvirket til dette! 
I skrivende stund kommer det en positiv melding fra en 

kommuneundersØkelse vedrørende avgiftsnivaet. Blant 
Akershuskommunene kommer Enebakk gunstig ut. Av 22 
kommuner ligger vi pA 7. plass nAr det gjelder rimelige avgif-
ter. Undersøkelsen er foretatt av Norsk Familietkonomi og 
omfatter vann-, kloakk-, renovasjons- og feieravgift. 

Stortingsvalget stir for dØren og vi skal velge vAr nasjonal-
forsamling. Dette handler om demokrati, selv om det ikke vir-
ker slik nAr vi følger med pA valgkampen i TV og radio. Det er 
viktig at vi er med for A velge det partiet og de menneskene vi 
ønsker skal styre landet vArt. Det mA ikke vre slik at A gA til 
vaig blir likegyldig. I min barndom og ungdom tok man pA 
deg "finstasen" nAr man gikk pA valgting. Slik er det for enkel-
te ogsA nA, og jeg mA innrØmme at jeg personlig fØler enviss 
høytidelighet nAr jeg kommer inn i vaiglokalet. 

SA noen ord til førstegangswelgeme. Ta deg en tur til valg-
lokalet. Vr med a pAvirke din egen framtid. 

Til dere som har nAdd pensjonsalderen og vel sA det - din 
stemme er like viktig i dag som da dere var yrkesaktive. Vr 
med A pAvirke styringen i Norge. 

Vi mA vre stolte av at vi lever i et demokrati og at vi igjen 
kan vre med pA A bestemme den regjering landet skal fA. 
Stott opp om demokratiet. 

Godt vaig! 

Sogneprest 

Steinar Heigheim 
til minne 

Sogneprest Steinar Helgheim døde brAtt 19. august 
under et ferieopphold i Tyskiand. Sammen med sin 
Johanne hadde de hatt noen fine dager ved Rhinen og 
skulle den dagen han døde videre til KØIn for a se den 
vakre domkirken. Den fikk han aidri Se. 

Steinar Helgheim ble født i Jølster i Sunnfjord 3. 
november 1930. Han avla eksamen ved Volda offentli-
ge hererskole i 1953 og fikk sin første post som herer i 
Note Numedal samme Ar. 11955 flyttet han til Oslo og 
arbeidet ved Huseby og Bryn skoler. I denne tiden star-
tet han ogsA opp med teologiske studier ved Menig-
hetsfakultetet hvor han avia sin embetseksamen i 1962. 

Sin første  tid som prest hadde han pA Vestlandet, i 
Haram, som kaliskapellan fra 1963 og sogneprest fra 
1965. 11969 flyttet familien til Gaular, og det siste tje-
nestestedet ble Enebakk i Akershus hvor han ble 
utnevnt til sogneprest i 1975. 

Vi som fikk here Steinar Helgheim A kjenne, opplev-
de en person som var glad i mennesker og sin tjeneste 
for Gud. Noen barrikadestormer i ordets vanhigste 
betydning var han ikke. Han arbeidet helst i det stille 
og jevne. Ved siden av det solide arbeidet med gudstje-
nestene, er det nok foreningsbesøkene og alle husbesØ-
kene som han blir husket og savnet for. Gjennom dette 
arbeidet kunne han fritt og nesten ubemerket krysse 
mange av de vanlige grensene kirken har i forhold til 
det folket den skal tjene. Gjennom de drøyt 20 Arene 
som sogneprest i Enebakk, hadde han opparbeidet en 
grundig kjennskap og kjrlighet til sognenes innbyg-
gere, og han satte sin acre i A vre tilgjengelig for alle 
sA. A si til enhver tid. Derfor hjalp hans tjeneste til A 
holde bygdefolket sammen i den tusenArige kristne arv 
vi har felles. 

Bygda har nA mistet en usedvanlig avholdt prest. Det 
merkes i menighetene, og det merkes i den offentlige 
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mA ta farvel med en kjr og aktet venn, og kommunen 
vii savne en samarbeidspartner som visste hva han vii-
le, men som alitid søkte resultatene gjennom enighet 
og fordragelighet. 

Dog er det familien som hardest kjenner smertene 
over tapet, og vAre tanker gAr for tiden til Johanne som 
sammen med Steinar har gitt oss sA mye av varm Apen-
het og omsorg for bAde kropp og sjel. Vi husker ogsA 
pA barna og barnebarna som nA skal leve videre uten 
sin omsorgsfulle far og bestefar. 

Vi som bor i Enebakk er takknemlige for hva dere 
alle har betydd for oss, og vi hAper i tiden som kommer 
A. kunne bety noe av det for dere som Steinar gjennom 
sitt liv har betydd for oss. Men mest av alt vii vi huske 
Jesu ord: <<Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror 
pA meg, skal leve om han enn dør (Joh. 11,25). 

Vi lyser fred over Steinar Helgheims minne. 

Jorunn Buer 
Ordfører 

Gunnar øvstegãrd 
Kallskapellan 

14. sept. 
17. s. e. pinse 
kl. 1100 Enebakk. Guds-

tjeneste v/ 
øvstegArd. Nattverd 

ki. 1100 Man. Stevne NLM 
Vikar Bjorn 
Budeli. Nattverd 

21. sept. 
18. s. e. pinse 
kI. 1100 Enebakk. Guds-

tjeneste. Vikar. 
Presentasjon av 
konfirmanter 

kI. 1100 Man. Guds-
tjeneste. øvstegArd. 
Presentasjon av 
konfirmanter 

kI. 1600 Sykehjemmet. 
Gudstjeñeste v/ 
øvstegArd, nattverd 

28. sept. 
19. s. e. pinse 

kI. 1100 Man. Guds-
tjeneste. Vikar. 
Utdeling av NT til 
511assingene. 
Høsttakkefest. 

kI. 1100 Enebakk. Guds- 
tieneste. 0'stceird 

Utdeling av NT til 

5. kI ass inge ne. 
HØsttakkefest. 

5. At. 
20 s. e. pinse 
kI. 1100 Enebakk. Guds-

tjeneste. Vikar. 
50-Arskonfirmanter 
nattverd 

kI. 1100 Man. Guds-
tjeneste. øvstegArd 
50-Arskonfirmanter 
nattverd 

12. At. 
21. s. e. pinse 
kI. 1100 Stranden 

Familiegudstjeneste 
Vikar. Barnas 
misjonsdag 
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KOMPOSTEN 

Utgivelser for Komposten 
hosten 1997 

Utgivelse 
	

Deadline 

Oktober 
	

16. okt. 	06. okt. 
November 
	

13. nov. 	03. nov. 
Desember 
	

11. des. 	01. des. 

Utgivelsesdatoene kan evt. forskyves pga uforutsette 
ornstendigheter! 



FRITT FORUM 
Under denne vignetten inviteres du til a komme med dine syns-
punkter pa store og smã spørsrnãl i Enebakk 

Onsker vi et kaldere samfunn? 

Fotpleie - 
hjemmehjelp - 
hjemmesykepleie 

Som aiderspensjonist ph det 
tiende Aret yule jeg under-

søke hviike hjeipemidier kom-
munen hat til rAdighet for med 
som eidre, hvor jeg skal hen-
vende meg og hva det koster. 

Jeg begynte med A bestiiie 
fotpleie. Jeg ringte sykehjem-
met ph KopAs og fikk avtait 
tid. 

En soifylt og varm dag i juii 
reiste jeg for fØrste gang til 
sykehjemmet. I annen etasje 
holdt fotterapeuten til. Jeg var 
iitt spent - det var første gang 
jeg skulie fA fotpleie av en spe-
siaiist. Jeg tenkte ogsA ph at 
det kanskje bare er damer som 
tar fotpleie. PA forhAnd hat jeg 
dusjet, vasket føttene og klip-
pet negiene. 

Fotpieiebehandiingen var 
behageiig og bie effektivt 
utført av en voksen, ung og 
dyktig dame. Tro meg eiler ci - 
etter behandlingen hadde jeg 
føielsen av A ha fAn nye unge 
føtter. 

Som pensjonist hetaitejeg 
bare 110 kroner, 40 kroner bie 
betait av Heiselaget. 

Fotterapeuten hat foreløpig 
kontortid bare hver onsdag. 

Hun er i ferd med A 
ta førerkort for bii. Da 
blir hun mer mobil og 
kan hvis nØdvendig komme 
hjem til en. 

PA KopAs holdes kommu-
nens Pieie- og omsorgsavde-
hing til. I en sidebygning i 
annen etasje med en bratt trapp 
(beregnet for tindebestigere) 
fant jeg kontorene og bie mot-
tatt av hyggeiige og hjeipsom-
me darner. De orienterte meg 
om en mengde tilbud, biant 
annet om hjernmehjeip, vakt-
rnestertjenester, hjemmesyke-
pleie og mye mer, samt beta-
lingssatser. 

Tjenestene mA man søke om 
ph et eget kommunalt skjerna, 
og det mA attesteres av egen 
lege. 

Det kunne kanskje were en 
god tanke om Pieie- og om-
sorgsavdeiingen fikk laget en 
iiten trykksak med eksakte 
oppiysninger om de tjenestene 
vi ca 700 aiderspensjonister i 
Enebakk kan gjØre oss nytte.av 
- hvis nødvendig. 

Olav Olafsson 

Prioritering av Kirkebygda? 

Kirkebygda hat i en Arrek-
ke butt nedprioritert nAr 

det gjeider utbygging til fordel 
for Fiateby og Ytre. 

Denne prioriteringen har nA 
gitt seg utslag i at postkontoret 
og bensinstasjonen nyhig ble 
nediagt. PA toppen av alt brant 
Joker, den eneste dagligvare-
butikken i Kirkebygda, ned 
natt til 28. juli. 

Jokerbutikken var et av de fA 
tilbudene som var igjen i midt-
bygda. Hvis ikke butikken 
kommer igang igjen fort, svek-
kes Kirkebygda ytterhigere. 
Enebakk Bygdeungdomslag 
oppfordrer derfor ahie invol-
verte parter om A jobbe for A fA 
igang igjen butikken sA fort 
som muiig. For Kirkebygda 
dreier dette seg om mer cnn 

"bare" en butikk. 
Enebakk Bygdeungdomslag 

ønsker økt prioritering/utbyg-
ging i Kirkebygda. Skai vi fA 
stoppet spiittingen av bygda 
mA det satses iitt i midten av 
bygda ogsA. Hvis dagens pohi-
tikk - med hovedtyngden av 
utbyggingen i ytterkantene - 
fortsetter, stAr vii fare for at 
kommunen stAr lageiig til for 
hugg ved neste runde av kom-
munesammensiAinger. Vi tror 
at vi vii ha det bedre i en sam-
let kommune cnn som beboere 
i ytterkantene av nye storkom-
muner. 

Sats ph Kirkebygda! 

Styrêt i Enebakk 
Bygdeungdomslag 

Har du en gammel ting a avse? 

Ved Enebakk syke- og aldershjem skal det i 
host opprettes en skjermet enhet for senii 

demente. Dette blir en iiten enhet med piass til 
6-7 bçboere. 

Her skal vi biant annet ha et aiirom med plass 
til kjøkkenkrok, spiseavdeling med langbord og 
en iiten sittegruppe. 

For a gjØre dette rommet sA trivehig som muiig 
ønsker vi oss noen gamie gjenstander - kjøkken- 

redskaper eiier andre bruksting, krukker, boiler 
etc. 

Vi trot at dette kan were med ph a vekke mi-
ner fra dager som er gAtt i giemmboken. Hvis 
noen har en ting A gi di vAr avdeling vii vi bhi 
svmrt takkr.emiig. 

Hilsen personalet ved skjerinet enhet 
v/Siiisel R. Christiansen 

Fritt Forum fortsetter pa neste side.,.,.,*.  
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Noen og enhver kan bli for-
virret av a høre pa at poii-

tikerne skjelier hverandre Ut, 
elier prover a sã tvil om hver-
andres politikk, noe som gjØr 
det enda vanskeligere for 
mange a vite hvilket parti en 
skal stemme pa. Derfor er det 
viktig A sette seg inn i det 
enkelte partis program. Det er 
innhoidet i partiets program 
politikerne gAr til vaig ph. 

Et av partiene som etter val-
get kan fA stor innflyteise i 
norsk poiitikk er Fremskritts-
partiet (Frp). Dette er et meget 
ytteriiggAende path som, om de 
fir for stor makt, kan rasere 
hele vAr velferdsstat. Og dette 
er ikke noe jeg har tatt ut av 
lufta. Det er bare a lese pro-
grammet, sA vii nok noen og 
enhver fA bakoversveis. 

Stykkprisfinansiering av hel-
Se- og omsorgstjenester en 
blant partiets "hjertesaker". 
Folketrygden skal finansiere en 
minstestandard ph tjenestene. 
Hv 	det iQ at aile sikres 
efflflagen'1esbutikk 
men bare den biliigste og dAr-
ligste kvaliteten. ønsker du et 
bedre tilbud mA du bia opp fra 
egen lommebok. De som har 

Denne vAren har Norsk 
Larer1ag og bi.a. FUG 

(Foreidreutvaiget for grunnsko-
ien) gjennomfØrt en under-
skriftskampanje med paroien 
"Ja til et iikeverdig skoletil-
bud". Siik det er i dag Cr det 
opp til den enkeite kommune A 
avgjøre hviiket skoletilbud dine 
barn skal fA. 

Dette gir seg utsiag i at fatti-
ge kommuner som bi.a. Ene-
bakk, legger seg ph et mini-
mumsnivA nAr det gjeider tilde-
ling av ressurser til skoien. 

BAde eiever og 12erere ved 
barneskolene i Enebakk blir 
ofre for kommunens priorite-
ringspolitikk. Konsekvenser av 
dette en 
- 	Elever i smdskolen (1. -4. 

ki. ) fdr et undervisningsti!-
bud pa 20 timer pr. uke 
(la vest ti/lotte timeantall). 

- 	Tildeling av mit/icr til spesi- 
alpedagogiske ri/tak for sko-
lei ret 97/98 er skd ret kraf 
tig ned, samtidig som heho-
vet for ekstrahjelp har økr 
med 40 prosent i forhold til 

i .tior. 

god rAd kan legge seg inn ph et 
"eksklusivt" sykehus. De som 
har en middels Økonomi, som 
de fleste av oss, mA nok belage 
seg pi fortsatt A stA i kø og fA 
det dAriigste tilbudet, 

Carl I. Hagen ynder A frem-
stilie seg som de eldres for-
kjemper. De skal fA det sA mye 
bedre. Det Hagen "glemmer" A 
fortelle er at partiet vii fjerne 
omtrent alt av subsidier - bl.a. 
ph matvarer og koiiektivtrans-
port. Inntektsskatten skal fjer-
nes og dette skal tas inn igjen 
med økt skatt ph forbruk. 

Minstepensjonistene har ikke 
inntektsskatt og vii mote høye-
re avgifter hvor de enn snur 
seg. Bussturen vii bli kjernpe-
dyr, om det i det heie tatt gAr 
noen buss. Enebakkbussen vil 
nok med dette systemet fA store 
probiemer. 

Frp vii fjerne fødselspermi-
sjonsordningen. Frps Fridtjof 
Frank Gundersen innrØmmer i 
Aftenposten at dette vii fare til 
at. mange yrkeskvinner ikke vU 
ha rAd til A ta Ut ett Ars permi-
sjon fordi mange da vii fA hal-
vert lønna si. 

Samtidig vii partiet fjerne all 
støtte til barnehager. I praksis 

Enhver elev har retr til 
undervisning utfra sine 
egne forurserninger. 
Stramme rammer gir life 
romftr individuell under-
visning, noe som gdr ur over 
bide svake og sterke clever. 

Dagens situasjon gjØr at man 
beveger seg pa grensen av det 
forsvariige. Ved A gi kommune-
ne vaigfrihet nAr det gjelder til-
deiing av ressurser til skoien 
oppretthoides ulikhetene i sko-
ie-Norge. 

Departementet legger nA fram 
forsiag di nye skolelover for 
Stortinget. La oss hApe og tro at 
det blir vedtatt en skoieiov som 
gir ahie barn i Norge uk tilgang 
ph ressurser i skolen. Med 
underskriftskampanjen viiie vi 
saniie stØtte  for kravet til 
Stortinget om A vedta kiare 
nasjonale minstestandarder for 
kiassestØrreise, skoiestørreise 
og keretimer. 

Det kan ikke were opp til den 
enkeite kommune seiv A 
bestemme minstestandardar-
den. Da vii prinsippet om uk  

vii det bety at en bamehage-
plass vii koste rundt 100.000 
kroner i Aret for de yngste bar-
na. 

Arbeidsfolk kan gA en toff 
framtid i mote. Frp vii - sitat fra 
programmet: 'At aile lover og 
regler som reguierer arbeids-
markedet oppheves. At offent-
hg bestemmeise om overtidsar-
beid fjernes. Forenkie Arbeids-
miljØloven shik at avtaler om 
arbeidstid og lønn baseres ph 
friviiiige forhandiinger mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker. 

I reaiiteten betyr dette at 
arbeidsgiver bestemmer lØnna, 
og smiler du ikke pent nok kan 
du risikere A fA sparken ph 
dagen. Og bli for all del ikke 
syk - det kommer du ikke til A 
ha rAd til. BAde karensdager og 
lavere iØnn ved sykdom vii alie 
de borgerlige partiene innføre. 

ønsker vi virkelig et slikt 
samfunn? Et kaidt samfunn der 
den enkeite skal vre sin egen 
lvkkes smed' Et samfunn det 
størreisen pA loinmeboka di vii 
avgjare hva siags tilbud du vii 
fA? 

Jeg velger A tro at de fleste av 
oss ikke Ønsker det. 

Anne-Grete L.9ssius 

rett til utdanning bli ytteriigere 
svekket. 

I forbindeise med 
Stortingsvalget oppfordrer vi 
pohitikerne til A redegjøre for 
sitt partis syn ph fremtidens 
skoiepolitikk. Vi oppfordrer 
velgerne til A følge vAkent med 
i vaigkampen! Kanskje kan 
resultatet bli et hikeverdig sko-
letilbud til ahie. 

For FA U ved Hauglia skole 
Anne Skukkestad Aarland 

UA U-leder 96197 

Likeverdig skoletilbud for alle - 
onsketenking? 



M  isnoyen har lett for a fâ 
fotfeste i en opphetet 

valgkamp. Enkeite partier 
ynder a understreke hvor fryk-
telig vi har det, og at ingenting 
blir gjort. Men om vi tenker 
etter - har det ikke skjedd gan-
ske mye positivt de siste fire 
âra? 

Vi som i dag har voksne 
'barn" husker nok godt den 
usikkerheten som râdet da de 
hâpefulle gikk Ut fra ungdoms-
skolen. Far poden plass pa 
videregâende skole? Hva gjør 
A om hun/han ikke kommer 
inn? I dag har aile mellom 16 
og 19 ãr iovfestet rett til treârig 
videregáende opphering. Og 
antail 1r1inger har økt fra 700 i 
1995 til 6.500 i 1996. Dette er 
blant saker Ap-regjeringen, i 
samarbeid med partene i ar-
beidslivet, har fâtt gjennomfØrt 
i denne stortingsperioden. 

Hva med arbeidstakerne? Har 
A glemt situasjonen som râdet 
for fire fir siden - arbeidsiedig-
heten var skyhøy! Aps hoved-
mAl var den gangen A fA bukt 
med ledigheten. Og Regje-
ringen har fulgt opp lØftene. 
Gjennom mAirettet innsats pA 
en rekke omrAder ser vi nA 
resuitatene. I Ar vii 175.000 fle- 

re vre i jobb enn ved utgang-
en av 1993. Arbeidsiedigheten 
er halvert! 

Husker dere renta, og hvor 
mange som ble gjeldssiaver 
bi.a. pA grunn av ei rente som lA 
pA fra 13 prosent og oppover? I 
dag er ogsA rentenivAet halvert. 
Det er virkelig noe som merkes 
pA lommeboka til alie som sit-
ter med store huslAn. 

OgsA i helssesektoren er det 
skjedd mye, selv om det gjen-
nom mediene kan virke som 
om ingenting er gjort. 11996 
ble det behandiet bortimot 
600.000 flere pasienter enn i 
1992! Og det jobber rundt 
30.000 flere i helse- og sosial-
sektoren enn i 1993. 

Barnefamiliene har ogsA fAtt 
et skikkelig loft. Foreidreper-
misjonen er utvidet til 42 uker 
med full lØnn eller 52 uker med 
80 prosent lØnn - fedrekvote er 
innført samt en ordning som gir 
stØrre fleksibiiitet ved uttak av 
permisjonen. 

Barnehageplasser kontra kon-
tantstØtte er et hett vaigkampte-
ma. KontantstØtte hØres flott Ut 
- du kan veige, heter det sA fint. 
Velge hva? Har vaniige folk 
rAd til A slutte i jobben om de 
fAr et tiiskudd pA mellom 1.000 

og 2.000 boner i mAneden? 
Statlig stØtte til barnehagene vii 
forsvinne, med det som resultat 
at mange piasser vii bli nedlagt. 
Hvor er valgfriheten da? Ap-
regjeringens mAl er at alle som 
Ønsker det skal fA barnehage-
plass - altsA ingen tvang men et 
tilbud. Det har noe med trygg-
het A gjØre. 

Men selv om mye er gjort 
stAr fortsatt store oppgaver 
igjen. NA stir eldre og helse for 
tur. 30 milliarder boner har 
Regjeringen øremerket til dette 
formAlet de neste fire Arene. Av 
andre store satsingsomrAder Ap 
gAr til vaig pA er iovfestet rett 
til etter- og videreutdanning for 
voksne. En reform som i aller 
hØyeste grad er en likestillings-
reform, og spesielt viktig for 
kvinner i lavtlØnns- og om-
sorgsyrker. Denne reformen 
kan vi skyte en hvit pil etter om 
det blir borgerlig flertali etter 
valget. Resuitatene som er opp-
nAdd viser at det ikke er 'vaig-
flesk" som serveres fra Aps 
side. Vi har fulgt opp lØftene, 
og det akter vi A fortsette med. 

Godt valg! 

Anne-Grete Lossius 
leder av Enebakk Ap 

Hvor skal vi bygge og hvor 
S  kal vi bo? 

Ledigheten er halvert - 
ná star eldre og helse for tur 

KOMPOSTEN 

Eldreboliger eller 
omsorgsboliger? 

Forleden satt 
vi sammen en 

flokk haivgamle 
mennesker og 
snakket om fram-
tiden. Det vi raskt 
ble enige om var 
at vi kom til A bli 
flotte gamle men-
nesker med god 
helse, mye ressur-
ser - du vet den 
typen som tar en 
doktorgrad nAr de 
blir 75 og stuper 
fra brygga nAr de 
blir 90. 

sA fliosoferte vi videre: for a 
fa tid til all denne aktiviteten 
mA vi kanskje selge vAre hus og 
hager og bo iitt enklere - vi 
drØmte oss bort i terasseleilig-
heter. Og da fikk vi et disku-
sjonsgrunnlag og noe A snakke 
om resten av kvelden. Aile yule 
gjerne fortsette A bo i Enebakk. 
Her har vi bodd en menneskeal-
der og her har vAre barn vokst 
opp. Med andre ord - vi trivés 
og føier sterk tilknytning til 
kommunen. 

Men sA visste ingen av oss 
om noen terasseleiligheter. 
Sannheten er at vi ikke visste 
om noen ieiligheter i det hele 

tatt. Vi ser jo at ungdommen 
forlater bygda fordi mange ikke 
er i stand til A kjøpe seg en ene-
bolig. 

Forskjellen pa vAr gruppe og 
de unge er selvfølgelig at vi 
ikke er førstegangsetabierere, 
men at vi har noe A seige og har 
anledning til A kjøpe noe annet. 
Hvis det er noe A kjøpe. 

Vi som kom til Enebakk i 
horder i sytti- og AttiAra, blir 
ikke vi de fØrste "massegamle" 
i Enebakk? Det kunne vre av 
interesse A hØre hvilke tanker 
kommunen har gjort seg om 
dette. For dere vii vel gjerne 
beholde oss? Vi ser for oss at vi 
"nyinnflyttere" ogsA med tid og 

stunder blir gam-
le, aktverdige 
Enebakkfamilier 
med slektsledd 
pA slektsiedd A 
vise til. 

Derfor kom 
aitsA dette brevet 
i stand, og vi 
venter spent pA 
hva den politiske 
ledelsen i bygda 
vii svare oss. For 
vi regnerjo med 
at det ikke bare 
er noen menn-

sker i Ytre som er framtidsretta 
- det er vel flere enn oss som 
tenker pA dette. 

Noen av oss er til og med sA 
konkrete at vi Ønsker oss et 
svar som ikke gAr pA tanker og 
drØmmer kommunen har utover 
Ar 2000, men hva som gjøres i 
dag for A beholde kontinuiteten 
i befölkningen. 

Vennlig hilsen 
Inger Braoilzen 

I forbindelse med en behovsundersokelSe for 
Pleie- og omsorgessektoren som er butt utført i 
Enebakk, har en møtt spørsmâlet om hva en 
egentlig mener med eldreboliger og omsorgsboli-
ger. Pleie- og omsorgsavdelingen onsker pa den-
ne mâten a gi et lite bidrag til en begrepsavklaring. 

For mange fir tilbake var det gjennom Husbanken for hver 
tradisjonelie botilbudet til 	omsorgsbolig som bygges. Der 

eldre og pleietrengende alders- 	stilies det krav til at boligen 
hjem, sykehjem eller trygdebo- 	skal tilpasses ruliestolbrukere 
liger. Etter sykehjemsreformen 	og andre med spesielle behov. 
i 1988 fikk de enkelte kommu- 	Videre stilles det krav til at 
nene det totale ansvaret for 	kommunen mA yte heldøgns 
eldreomsorgen. Det har fort til 	omsorgstjenester i boligene. 
We en endring i navn og 	Dette er derfor boliger som vii 
begreper og nye former for 	bli prioritert eldre og funk- 
botilbud til eldre og pleietreng- 	sjonshemmede med srlig 

ende. 	 omfattende pleie- og omsorgs- 
I dag snakkes det We om 	behov. Pleie- og omsorgsavde- 

eidreboiiger, serviceboliger, 	lingen vii vre de som stAr for 
trygdeboliger, omsorgsboliger 	tildeling av omsorgsboiig i for- 
og muligens ogsA andre varian- 	hold til den enkeites totale iivs- 
ter. Dette er imidiertid begreper situasjon. Omsorgsboligene vii 
som ikke alitid gir en klar for- 	derfor vre et viktig tiltak i de 
stAelse av hva som egentlig 	totale pleie- og omsorgstjenes- 
menes. 	 tene. 

Regjeringen har gjennom sin 	Omsorgsboiiger blir A regne 
eidremelding bebudet at det 	som private boliger som gir rett 

skal satses pA et utbygging av 	til bostØtte for de med lave inn- 
omsorgsboiiger i kommunene. 	tekter. 
Jeg synes det derfor kan vre 
viktig A komme med en liten 	Eidreboliger 
informasjon om hva som legges Med eidreboliger mener Pieie- 
i 	 onirgsavdehngen 4ig' 
hva vi forstAr med eidreboliger. 	med livsløpsstandard for eldre. 

I henhoid til kommunehelse- 	Det som i dag kommer nrmest 
tjenesteloven og by om sosiale 	en eidrebolig er dagens trygde- 

tjenester har kommunen en 	boliger. Disse ble tidligere byg- 

plikt til A legge til rette tilbud 	get for A mote befoikningens 

om boliger for eldre og funk- 	behov for en liten og iettsteit 

sjonshemmede som har sA 	bolig. 
omfattende pleie- og omsorgs- 	PA den tiden var den generei- 

behov at de trenger spesielt til- 	le boiigstandarden dArligere 

rettelagte boliger. Det er derfor 	enn den er i dag., silk at en 
ikke snakk om en genereli piikt 	fokuserte mer pA seive boiig- 
tii A bygge boliger med f.eks. 	forhoidene ved tildeling av 

iivsløpsstandard for befoikni- 	trygdeieiiigheter enn hva en nA 
gen i kommunen. 	 gjØr. 

Det er viktig A peke pA at den 	Det vii vare lite aktuelt A 
enkeite innbygger i kommunen 	bygge flere trygdeboliger av 
selv har et ansvar for A legge til 	den standard som vi har i dag. 

rette et liv som gammel - ogsA 	Pleie- og omsorgsavdeiingen 
nAr det gjeider bosituasjonen. 	disponerer for tiden trygdeboii- 
Gjennom en rekke tilskudds- 	ger i Ytre Enebakk. Kirkebygda 

og lAneordninger vii regjering- 	og pA Fiateby. Disse tiideies 
en satse pA muiigheten for A 	etter en prioritering fraPieie- 

rehabiiitere egen bobig slik at 	og omsorgsavdeiingen. 
en kan bo der selv om en fAr 	Eidreboiiger vii imidiertid 

nedsatt funksjnsevne. Videre 	vre et mer generelt bibud om 

vii man stimuiere til økt utbyg- 	boliger med iivsiøpsstandard. 
ging av vanlige boliger med 	Dette er boliger som kommu- 

livsløpsstandard. 	 nen ikke er spesielt forpiiktet til 
A bygge, men som f.eks. kan 
etabieres som egne borettsiag 
hvor et boiigbyggeiag stAr som 
utbygger. Eidreboiiger vii kun-
ne vre et genereit tilbud til 
befolkningen i Enebakk som et 
ledd i A pianlegge sin egen 
aiderdom. 

Fredrik Lied 
pleie- og omsorgssjef 

Omsorgsboliger 
Hva bigger i begrepet omsors-
bobiger? De skiiier seg seriigut 
fra dagens trygdeboliger ved at 
dette er tuiretteiagte boliger 
med !ivsløpsstandard og som 
det skal ytes heidøgns omsorg 
og pleie i. 

Videre bygges ofte omsorgs-
boliger silk at en i tiiiegg Or 
fellesareaier som beboerne kan 
benytte. Det gis et fast tiiskudd 



Vi takker alle vitre kunder 
for hyggelig samarbeid 

gjennom 30 ãr. 

Samtidig ønsker vi Anne og Jørgen Eriksen, 
velkommen til videre drift av Sparmat Flateby, 

Bjerke Dagligvare% 
1911 Flateby 
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KOMPOSTEN 

Til deg som bryr deg om barns framtid 
Dette er skrevet til alle 
som er interessert i 
barns fremtid med en 
hilsen fra Norsk 
LrerIags klubb ved 
Hauglia skole pa 
Flateby. 

1.klassene 1997/98 
Departementet har fastslAtt at 
dersom det i første klasse er fle-
re enn 18 clever, skal de fi to 
pedagoger. Pa Hauglia skole 
ligger det nA an til to kiasser pA 
18 clever, det vii si at hver klas-
se bare fAr en pedagog. Dersom 
det kommer clever til i løpet av 
sommerferien (dette ble skrevet 
ijuni 97, red. anmerk.), noe 
som ikke er uvanlig, har vi krav 
pA en pedagog til i kiassen. 

211assene 1997/98 
De to 211assene (7-Aringene) er 
nesten fulle. Dersom det kom-
mer flere barn til i løpet av 
sommerferien eller skoleAret 
som kommer, mA klassene deles 
sA det blir tre kiasser. Denne 
"utfordringen" er det verken 
plass eller pedagoger til A mote. 
DeE nyc bygget inneholder bare 
to kiasserom, sA hvis det blir tre 
parallelle klasser pA ett eller fle-
re trinn, er det ikke kiasserom 
nok. Etter loven kan en klasse 
ikke ha flere cnn 28 clever I 
grunnskolen. 

Men hvor fAr en pedagoger 
fra i august? Vi mener at det 
hurde vart ansatt minst en 
pedagog nA. slik at en kunne 
slippe nØdlØsninger senere. 
Skolen har fAtt 12 nyc clever i 
løpet av det siste Aret, floe som 
viser at tilveksten er stor. 

Spesialundervisning 
Høsten 96 vurderte skolen at vi 
hadde behov for 83 timer til 
spesialundervisning for de dc-
vene som vi - i samarbeid med 
foreidrene - fant trengte det. 
Etter at sakkyndig instafls (PPT) 
hadde vurdert behovet ble det 
sendt søknad om 61 timer. 

Dette er til clever med spesi-
cue behov (enkeltvedtaksele-
ver), dvs. clever som ligger to 
Sr eller mer tilbake faglig 
og/eller sosialt I forhold til leve-
alder. 

Resten av skolens clever blir 
det vanskelig A gi tilpasset 
undervisning - nok hjelp til 
bAde de svake og de sterke dc-
vene - noe de har krav pA i følge 
§7 i grunnskoleloven. §37 
understreker at kommunen har 
ansvar for at alle elevene skal fA 
den undervisning de har krav 
pA. I disse 61 timene som det 
hie søkt om. er det ogsA inklu-
dert tid til assistenter for barn 
som trenger støtte stort sett hele 
skoledagen. 

Etter at rektor og spes.ped.-
ansvarlig ved skolen hadde for-
handlet med skolesjefen, ble 
timeantallet skAret ned til 37 
timer. Ingen barn fikk sA mange 
timer som sakkyndig instans 
(PPT) hadde anbefalt, de aller 
fleste timer blir gruppeunder-
visning (en pedagog pA flere 
barn samtidig), og noen barn 
fikk ikke timer i det hele tatt. 

Etter en tid fikk skolen etter 
spesiell sØknad innvilget to 
timer ekstra, men dette kan ikke 
pA nOen mAte avhjelpe det store 
behovet som er til stede. 

Skolens søknadsfrist for 
spes.pedagogiske tiltak er 1. 
februar. Etter fristens utløp er 
det ikke mulig A fti ressurser til 
barn med spesielle behov nAr 
det skulle dukke opp. 

Det tar tid A bli kjent med alle 
barna i sA store kiasser som vi 
har nA (gjennomsnittlig 25-26 
clever) og finne Ut hvem som 
bare har startvansker og hvem 
som har reelle behov for spesi-
cue tiltak. 

Vi vet fra all forskning at tid-
hg hjelp er god hjelp. Er du 
først butt en 'taper kan det 
vre vanskelig A fA selvtillit og 
arbeidsglede videre oppover i 
kiassene. Derfor mener vi at det 
er viktig A sette inn hjelpetiltak 
sA tidlig som mulig. 

Antall timer pr klasse 1997/98 
Undersøkelser viser at norske 
clever scorer lavere m.h.t. 
kunnskap i hasisfagene cnn cle-
ver i andre land vi kan sammen-
ligne oss med. Dette mener vi 
hat sammenheng med Norges 

lave timetall og korte skoledag. 
Departementet har anbefalt en 

norsm pA 20 timer pr uke for 
alle trinn fra 1. til 4. klasse. 
Dette er en time mer cnn 1. og 
2. Masse har hatt til i dag, men 
tre timer mindre cnn 3. Masse 
har hatt. Dc kommende 3.- og 
4.klassene skal ha samme pen-
sum som nAverende 2. og 3. 
klasse. Dvs. de er ennA ikke en 
del av reformen m.h.t. fag. 

Dette inneberer at 4. klasse 
fAr tre timer pr uke mindre til A 

NYTT SKOLEAR: Disse spente seksáringenefra Kirkebvgden Or 
illustrere artikkelen fra Norsk Lwrerlags klubb ved Hauglia skole. 
Sammen med dern sitter Anne Marthe Hansen som er hr1ing for 
6-arm gene som barne- og ungdomsarbeider. 

arbeide med samme pensum 
	trinnet (eller flere trinn) med 

som tidligere kiasser har hatt. I 
	

flere timer pr uke. 
løpet av hele skoleAret utgjør 

	
Er dette et likeverdig tilbud i 

det 111 timer. 	 den norske enhetsskolen? 
Flere kommuner, blant annet 

	
Derfor - giflere ressurser til 

Oslo, Asker, Brum, OppegArd skolen, sats pA barna, de er vAr 
og Lørenskog, hat styrket dette 

	
fremtid! 



Korsang og glede 

MØt Kjell Engebretsen 

FUNNET TIL SAWS 

FODT 

HURRA 
vi er endelig butt besteforeidre. Anne-Grethe og Klaus 
Rothkappel fikk en flott jente 8/8-97. 

Karin og Bjørn Mvhrer 

KLOKKE 

funnet pA Lyseren aug. 
1997. Henv. pniv. 64926371, 
jobb 64927202, 

GRAM kjøleskap 

Ca. 180 I samt to enkle seng-
er m/bunn og madrass. 

TIf. 64 92 89 07 

Akershus Arbeiderpartis 3. kandidat pa 
stortingsvalgslista 

Iørdag 13. september 
kI. 1000 til 1100 pa VAgsenteret (utenfor Rema) 

U. 1200 til 1300 pa Flateby (utenfor Meny) 

Enebakk A rbeiderparti 

KOMPOSTEN 

Et nytt tilskudd til 
musikklivet I Enebakk 
har sell dagens lys. 
Enebakk har fâtt 
gospelkor tilknyttet Marl 
kirke. 

Komposten besøkte det 
nystartede gospelkoret i 

Enebakk under en av de første 
Øveisene. 

Vi ble mØtt med glad musikk 
allerede da vi kom inn pA tunet 
til Mari menighetssenter. Her 
var det samlet 25 syngeglade 
mennesker. Det var rigget til 
med forsterkerutstyr, mikrofo-
ner, siagverk, piano og el.bass. 
I pausen tok vi en prat med 
dirigenten, Tormod K. Iversen - 
eller Totto, som han kalles - og 
A spurte om hvordan dette 
koret ble til. 

- Jeg dirigerer ungdomskoret 
Synzygus som er tilknyttet 
bedehuset Emaus i Kirke-
bygden. Dette koret bestAr av 
ungdommer opp til 20 Ar. De 
eldste i koret vii gjerne fortsette 
A synge gospel, men da mAtte 
de Ut av bygda, forteller Totto, 
og legger til at han synes det er 
for lite sang og musikk i kirken 

Fotbaliskolen er et samar-
beid mellom Kultur-

kontoret, I.L. Driv og Enebakk 
I.F. Tilbudet gis til barn fra 1. - 
6. klasse. 

I Ar deltok 175 barn og det 
var det sjette Aret fotbaliskolen 
ble arrangert. 30 trenere og 
iedere var i sving og den siste 
dagen ble det delt ut premier og 
merker. Vret var i Ar stort sett 
pent, selv om det kom noen 
regnbyer innimellom. 

Fotballskoien 97 ble en mor-
som og lrerik uke bAde for 
unger og ledere.  

i Enebakk. 
Han tok kontakt med presten 

i Man, Gunnar øvstegArd, og 
luftet idéeri om et voksent 
gospelkor tilknyttet kirken. 
Presten tente pA idéen og sam-
men satte de seg ned og sendte 
invitasjon til ca 40 personer i 
hele Enebakk. 

Reaksjonen var overveldende 
- det meldte seg hele 25 styk-
ker. Det ble kjøpt inn noter, og 
fØrste Øvelse var snart i gang. 

- Hva erplanenefruinvver? 
- Tanken er Ajobbe opp 8 - 

10 musikkstykker som skal pre-
senteres pA en elier annen form 
for konsert. Hvor denne konser-
ten skal finne sted vet vi ikke, 
det eneste som er kiart er profi-
len - nemiig gospel, slAr han 
fast. 

Vi lurer pA hvordan Tormod 
Iversen ser pA mulighetene for 
videre rekruttering til koret. 

- PA denne Øvelsen, som er 
den andre vi han, er det kommet 
fern nye korister. Etter de tuba-
kemeldinger jeg har fAtt er det 
flere som kommer eter hvert. 
MAlsettingen er A komme opp i 
et medlemstall pA 40 - 45, for-
teller han, og legger til et 
Ønske: koret Ønsker seg flere 
herrestemmer. Dirigenten tviler 

BARNEHAGER 

Fjellknatten barnepark 

Ytre Enebakk Husmoniags barnepark har ledige plasser for barn 
I alderen 2-5 Ar. Parken en Apen man - ons - fre fra U. 1000 
(1100)- 1400. Pris kn. 410,-. 
Vi tar ogsA imot dagbarn. Pris ki-. 50,-. Søknadsskema fAs i par- 
ken. 	 Hilsen Parken 

Lotteberg barnehage 

Ledige plasser. Lotteberg barnehage i Kirkebygda er en 3-
avdelings barnehage som eies og drives av foreldrene som en 
andeisbarnehage. Barnehagen ble Apnet i 1994 og har lye og 
romslige lokaler med god ventilasjon og effektiv lyddemping. 
Fra høsten har barnehagen flere ledige plasser for barn over 3 
Ar. Vi kan bl.a, tilby fast plass til barnet begynner pA skolen, 
hele og halve plasser, engasjert og pedagogisk utdannet perso-
nale, Apningstid hele Aret fra 0700-1700. 
For nrrnere informasjon, kom gjerne pA besøk ellen ring styrer. 
Søknadsskjema fAs ved henvendelse. 

Lotteberg barnehage 
Lotterudv. 25 
1912 Enebakk 
tlf. 64 92 62 62 

DIVERSE 

• Human-Etisk Forbund 
Enebakk lokallag 

Informasjonsmøte 
angAende borgerlig konfirmasjon 1998 avholdes pA Ignarbakke, 
lille sal 

onsdag 24. september 1997 kI. 1900 

SANGGLEDE: Det nye 
gospelkoret i Enebakk pa en av 

sine første Øvinger. De gleder 
seg til a presentere seg for 

publikum her i bugda. 

ikke pA at de finnes i Enebakk, 
og han inviterer til A mote pA 
Øvelsene pA onsdager. 

NA jobbes det med A fA sang-
erne til A fungere sammen med 
det "kompet' de allerede har, 
men blAsere er allerede pA 
gang. 

Etter at koret har presentert 
seg for et publikum er det 
meningen at prosjektet skal 
evaluenes. Og hvis medlemme-
ne vii at koret skal fortsette, 
kommer Enebakk til A ha et 
gospelkor det skal svinge av og 
som kan brukes over hele byg- 
da, lover dirigenten med et 
smil. 

For vi gAr forsikrer han seg 
om at vi vii fortelle at alle som 
vil synge gospel, ha det moro 
og fA gode venner melder seg 
PA. 

Fotballskolen 1997 



KOMPOSTEN 

 

LEDIGE STILLINGER 

ENEBAKK KOMMUNE 
Pleie- og omsorgsavd. 

Aktivitør/hjelpepleier 

Ledig stilling som aktivitør/hjelpepleier med videreut-
danning i psykiatri, 50% nyopprettet stilling knyttet til 
dagsenter for mennesker med psykiske lidelser. 
AktivitØr IØnnes etter st.kode 6891 lønnsramme 3. 
HjelpepleierIønnes etter st.kode 7076 lønnsramme 3. 
Stillingen er nyopprettet som et result-at av øremerket 
tilskudd fra staten. Stillingen videreføres 11998 under 
forutsetning av en videreføring av øremerket tilskudd. 

I forbindelse med kommunens ansvar i forhoid til 
mennesker med psykiske lidelser ble det i vAt startet 
et dagtilbud som har Apent to dager i uken. Behovet er 
stadig Økende og det vurderes A holde Apent flere 
dager. I den forbindelse sØkes det etter en fagperson 
for a styrke ressursene tit dette formAlet. 
Vi sØker etter en person som kan vre med pA a byg-
ge opp et nytt og annerledes tilbud for denne gruppen. 
Stillingen vii vre bAde utfordrende og interessant. 
Ved tilsetting vil det vektlegges evne til A arbeide 
selvstendig, ha samarbeidsevne og kreativitet. 
Nermere opplysninger om stillingen fAr du ved hen-
vendelse til driftsieder Arne Granheim eller psykia-
trisk sykepleier i kommunen pA HE 64 92 44 60. 
Søknad med vitnemAl og attester sendes innen 14 
dager etter utlysing til: 

Pleie- og omsorgsavdelingen 
KopAsv. 7 
1914 Ytre Enebakk 

Enebakk svke- og a!dershjem bestir av 30 svkehjems-
plasser og 12 aldershvhler. I host h/jr (let startet 
skjermet enhet for alders cienlente sam et nvtt tiltak. Vi 
sØker nc etter nyc medarbeidere bode pd svkeavdeling 
og p0 skjermet enhet. 

Faglig leder, sykeavd., 100% stilling 

Organisatorisk plassering: Faglederstillingen er admi-
nistrativt underlagt driftsleder for sykehjemmet. 
Arbeidsoppgaver: Faglig leder vil ha det faglige 
ansvaret for avdelingens daglige drift, inn- og utskri-
ving av beboere, pArØrendekontakt;fagiig veiledning 
av personalet, pleieplaner og tildeling av tjenester. 
kvalifikasjoner: Søker til stillingen mg vre offentlig 
godkjent sykepleier. I tillegg legger vi vekt.pA person-
hg egnethet, evne og lyst til faglig oppdatering og til A 
skape faglig interesse/fagmiljø pA arbeidsplassen, 
evne og vilje til samarbeid og nytenkning. 
Relevante kurs/faglig tihleggsutdanning vii vre en 
fordel. 
Stillingen lØnnes I lØnnsramme 7. ltr. 27-31, etter kva-
iifikasjoner. 

Off. godkj. sykepleier, 
fast 15% helgestilling 

Off. godkj. hjelpepleier, 
nattevakt, 29% fast stilling 

Nattevaktene jobber i team pA to og har ansvar for 
bAde sykehjems- og aidersavdeiing. 
Vi legger vekt pi: interesse for geriatri. evne og vilje 
til sarnarbeid og nytenkning. evne tit A arheide seiv-
stendig. 

Miljøarbeidere til skjermet enhet 
for alders demente 

2 x 15% helgestilling. Vi ønsker at du er samarbeids-
vihlig og fleksibei, personhig egnet, tAlmodig og krea-
tiv, interessert i alders demente med behov for spesieit 
tilpassede omgivelser. 
Stillingene innebrer arbeid hver 3. helg. 
Sykepleiere er lØnnet etter st.kode 7174, itr. 18-26, 
ansvarsvakt ltr. 28. 
Hjelpepleiere er iønnet etter st.kode 7076, lii. 8-18. 
For øvrig skjer ansettelser pA devilkAr som til enhver 
tid frerngAr av gjeldende lover, regiement og tariffav-
taler. 
Vi Ønsker deg velkommen til A søke jobb pA et syke-
hjem i utvikiing. Er du interessert? Kontakt gjeme 
driftsleder -Grethe Venner for nrmere opplysninger, 
tlf. 64 92 44 60. 
Vi er ogsA interessert i A komme i kontakt med perso-
ner for vikarvakter. 
SØknader vedlagt attester og opplysninger om referan-
ser sender innen 29/9-97 til: 

Pleie- og omsorgsavdelingen 
KopAsv. 7 
1914 Ytre Enebakk 

Ved Gaupeveien bokollektiv, som er et bofellesskap 
for psykisk utviklingshemmede med fern beboere, er 
føigende stillinger ledige: 

Miljøassistent, 16,4%, arb. hver 3. helg, 
en fast stilling 

Mlljøassistent, 16,4%, arb. hver 3. helg, 
to stillinger i ett firs vikariat 

SpørsmAl vedr. stillingene kan rettes til boligieder 
Lisbeth Ringseth. 

Ved Sløssveien bokohiektiv, som er et bofellesskap for 
psykisk utviklingshemrnede med fern beboere, er føi-
gende stillinger ledige: 

Miljøarbeider (hjelpepleier), 50% stilling, 
ett firs vikariat. Tiltredelse snarest. 

Miljoassistent, 22% stilling, 
ett iirs vikariat. Tiltrèdelse e. avtale. - 

Ta kontakt med boligleder Gro Joner. tlf. 64 92 64 07 
for nrmere opplysninger. 
Søknad med vitnemAl og attester sendes: 

Pleie- og omsorgsavdelingen 
KopAsv. 7 
1914 Ytre Enebakk 

ENEBAKK KOMMUNE 
Teknisk avdeling 

Renhoidere 

2 ledige stillinger som renhoider ved Herredshuset. I 
stilling er stipulerttil 4 t. daglig. I stilling er stipuiert 
til 4 3/4 t. daglig. 

I ledig stilling som renholder ved Ytre Enebakk sko-
le. 4 t. daglig. 
I ledig stilling ved Hauglia skole. 3 1/2 t. daghig. 

Nrmere opplysninger om stilhingene fAs ved henven-
delse til Teknisk avd. tif. 64 99 0120. 
Søknadsfrist I. okt. 1997. Søknaden sendes: 

Enebakk kommune, 
Teknisk avd. 	- 
1912 Enebakk' 

ENEBAKK KOMMUNE 
Skole- og barnehageavd. 

Pedagogisk leder 

Ledig stilling som pedagogisk leder i Ytre Enebakk 
bamehage. Hel stilling i vikariat for tiltredelse sA snart 
sorn mulig. varighet fram til 14/8-98 med mulighet 
for forlengelse. 
Det kreves førskoie1rerutdanning. Søkere med like-
verdig utdanning/praksis kan søke. Ved eventuelt 
internt opprykk vii vikariat for assistent bhi ledig. 
Barnehagen har to avdelinger med barn fra 3-5 Ar. Det 
arbeides med planer for utvidelse/ornbygging slik at 
barnehagen kan ta imot ogsA mindre barn. Spesielle 
arbeidsomrAder dette barnehageAr vii bl.a. vre vei-
ledning og observasjonlvurdering. bamehagen har et 
stabilt personate. 
Nrmere opplysninger om stillingen ved styrer, 
tlf. 64 92 4066 eller skolekontoret, tlf. 64 99 0170. 
Tjenesteplikt og tilsettingsvilkAr i henhold til gjelden; 
de lovverk, forskrift ogregulativ. Medlemskap i pen-
sjonskasse. Avlønning pedagogisk leder stillingkode 
7637. Aktuehle sØkere vii bli innbudt tit samtale. 
Venniigst oppgi referanse. 
Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemAl og 
attester sendes innen 20. sept. 1997 til: 

Enebakk kommune, 
avd. for skole/barnehage, 
1912 Enebakk- nebakk 

ENEBAKK ENEBAKK KOMMUNE 
Kulturkontoret 

Klubbarbeidere 

Ytre Enebakk ungdomsklubb søker klubbarbeider ca 
6 timer pr uke. For nrmere informasjon, kontakt 
Silje Bekkevold, thf. priv. 64 92 45 32. 

Flateby ungdomsklubb søker kiubbarbeidere ca 10 
timer pr uke (deht pA tre kvehder pr uke). 

For nrmere informasjon. kontakt Karsten Hinmo tif. 
priv. 63 81 19 62. 	 -. 

Kvinner oppfordres til A søke. 



 

S.ENTIRPARTIFT 

  

S IOU AK: 

KOMPOSTEN 

Valgerd Svarstad Haugland, 
1. kandidat 
stortingsrepresentaflt 
og partileder 
41 ár 

<<Jeg tror at poiitikken vr 
er best for barna mine, 
naboene mine, - ja, for hele 
samfunnet! 
De grunnieggende verdiene 
vi bygger vr poiitikk pa, vii 
skape et varmere samfunn.>> 

Einar Hoistad, 
2. kandidat 
ingenior 
46 ir 
<<Som politisk aktiv i mange 
ar, vet jeg at kommunene 
trenger økonomiske rammer 
som setter dem i stand iii 
mote de okende utford-
ringene innen heise og 
omsorg. Det kiarte KrF a 
gjore noe med ved siste 
statsbudsjett. Det arheidet 
skal vi fortsette!>> 



Her kan du stemme! 

Det holdes vaig pA represen-
tanter lii Stortinget og Same-
tinget søndag 14. september 
og mandag 15. september. 

Stortingsvalget: 
Du har stemmerett ved stor-
tingsvaiget hvis du er norsk 
statsborger og er født i 1979 
eller tidligere. Du mA dess-
uten stA i manntallet. 

Stemmekrets: Stemmested: 

Stranden 	Flateby 
samfunnshus 

Hammeren/ Meieri 
Dalefjerdingen 

Kirkebygden Enebakk 
herredshus 

Ytre Enebakk Ytre Enebakk 
skole 

Stemmetider: 
søndag kl.1300-1800 
mandag kl. 0900 - 2100 

Enebakk 1. sept. 1997 
for Enebakk valgslyre 

Jorunn Buer 
leder 

ENEAKK NIERINGS1AD 

Arets bedrift 1997 
Optimisten 

Enebakk NaringsrAd skal 
for 8. gang dele ut prisen 
Optimisten til Arets bedrift. 
Det kan foreslAs beddrifter 
innen alle bransjer. Prisen er 
en pAskjønnelse for bedrifter 
som har etablert seg i 
Enebakk se siste Am eller 
bedrifter som har vist & sr-

Jig initiativ og en spesiell 
evne til A iverksette levedyk-
tige idéer. Begrunnede for-
slag sendes Enebakk 
meringsrAd, 1912 Enebakk 
innen 15/10-97. 

Følgende bedrifter har mot-
tatt prisen tidligere: 
1990 	Folio industrier 
1991 	Bjørgs hue kjøkken 
1992 	Synnøve Finden 
1993 	Akerhus Bryggerier 
1994 	Enebakk møbel- 

snekkeri 
1995 	Enebakk Sparebank 
1996 	Johan Ellingsen 

KOMPOSTEN 

KOMMUNAL INFORMASJON 
Kulturkontoret 

ENEBAKK BYGDETUN 
Bygninger og gjenstander fra gArder og 
plasser i bygda, bl.a. en svalgangsbygning 
fra 1700-tallet og ei smie som ofte tas i 
bruk pA publikumsdager. Apen for omvis-
finger til 21. sept. sØndager kl. 1200 - 
1500. For øvrig etter avtale pA tif. 6492 
6239 v/Ase Killerud, Enebakk historielag. 

ENEBAKK KIRKE 
Kirken er en av de mest interessante kirker 
fra tidlig kristen tid i Norge. Interiøret 
stammer fra 1667, mens kalkmaleriene er 
fra 1 500-tallet. En kopi av 
Enebakksmadonnaen star i kirken, origina-
len er i Universitetets oldsakssamling. 
Apen for omvisninger til 21. sept. sØnda-
ger kl. 1200 - 1500. For Øvrig etter avtale 
pA. tlf. 64 92 60 42 v/Knut Grinde. 

ERLING ENGER OG RAGNHILD 
BUTENSCHØNS SAMLINGER 
Det gamle herredshus mellom Bygdetuner 
og Enebakk kirke i Kirkebygden. 
Apningstider: 
tirs. - tors. kl. 1200 1430 hele Aret 
For Øvrig etter avtale pA tlf. 6492 6202 
v/Kjell Matheussen, Enebakk Kunst-
forening. 

SPILLEMIDDELSØKNAD FOR 1998 
Frist for innievering av søknad om spille-
midler for 1998 er 15. sept. 1997. 
Søknad sendes: 

Kulturetaten 
Enebakk kommune 
1912 Enebakk 

UNGDOMSKLUBBENE 
i Enebakk startet opp igjen etter ferien i 
uke 36. Tidene er som følger: 
Ytre Enebakk: 
U-klubb fra 13 Ar, tirsd. kI. 1830-2130 
Jr.klubb 10-12 Ar, torsd. kl. 1800-2000 
U-klubb fra 13 Ar, fred. kl. 1930-2400 
Minikl. starter opp nAr det er ansatt klubb-
arbeider. 

Kirkebygden: 
Miniklubb 6-10 Ar, torsd. kl. 1800-2000 
Jr.klubb 10-12 Ar, onsd. kl. 1800-2030 

Flateby: 
U-klubb fra 13 Ar, torsd. kI. 1830-2200 
Jr.klubb 10-12 Ar, onsd. kI. 1800-2100 
U-klubb fra 13 Ar, fred. kI, 2000-2400 

Rádmannskontoret 
Enebakk kommune pA nettet 
Enebakk kommune har nA begynt A legge 
ut kommunal informasjon pA internett. 
Dette er i fØrste omgang et prøveprosjekt, 
men vil kunne bli en permanent ordning 
hvis responsen er god. 

Vi tar sikte pA A legge ut informasjon om: 
- 	Adrninistrasjonen/de forskjel lige 

avde 1 ingene 
- Telefonliste 
- 	Møteplan for politiske utvalg 
- 	Sakslister og til en viss grad saks- 

fremlegg til kommunestyre og 

formannskap 
- 	Referat fra siste mØter 1 kommune- 

styre og formannskap 
- 	Prisliste for kommunale tjenester 
- Kulturkalender 

Vi er forelØpig pA et tidlig stadium, sA noe 
av informasjonen vii kanskje ikke vre pA 
plass nAr du leser dette. Tilbudet vii bli 
vurdert fortløpende, og vi er takknemlige 
for tilbakemeldinger fra brukerne. Vi hAper 
at sidene kan vre et nyttig supplement til 
de mer tradisjonelIe informasjonskanaler. 
Sidene finner du pA: 
http:llwww.soi.no/enebakk-kommune/ 

Lykke til med surfingen 

Lars Henrik Dahl 

Naturforvaltningsavd. 
Forskrift om motorferdsel pA innsjø og 
vassdrag - høring 
I medhold av by om motorferdsel i utmark 
og vassdrag er kommunal forskrift om 
motorferdsel pA innsjø og vassdrag under 
revisjon. Utkast iii forskrift kan fAs i ene-
bakk kommune, resepsjonen, eller ved 
henvendelse til avd. for naturforvalning, 
tif. 64 99 02 20. Høringsfrist 10. okt. 1997. 

Kommunedeiplan for friluftsanlegg - 
forsiag 
I medhold av plan-, og bygningsiov og for-
skrift gitt av kulturdepartementet skal 
kommunedelpian for anlegg for friluftsliv 
ruileres. Planen skal inneholde detaljerte 
forsiag til anlegg for friluftsliv de første 
fire Ar og ogsA uprioriterte forsiag videre 
framover. Innspill i prosessen kan gis 
Enebakk kommune, avd. for naturforvalt-
fling, 1912 Enebakk innen 10. oktober 
1997. 

Kunngjøring 
Ny forskrift om husdyrgjødsel er fastsatt 
av Miljøvern- og landbruksdepartementet 
17. juni 1997. Forskriften er hjemlet i 
Jordioven og Forurensingsloven. 
Forskriften gjelder fra 15. aug. 1997. 
Forskriften kan fAs ved henvendelse til 
avd. for naturforvaitning, tlf. 64 99 02 21. 

Brann- og feiervesenet 
I forbindelse med Brannvernukene 97 
A brannvesenet holde Apen dag pA 
brannstasjonen I Kirkebygda Iørdag 
4. At. fra kI. 1000 - 1500. 
Vi vii tilby omvisning pA stasjonen, som 
vil inkludere brannbiiene. redningsbAt og 
ellers annet brannmateriell som vi dispone-
rer. Etter at det ble opplyst gjennom eteren 
at brannkorpsene hadde redningsvester for 
utleie, har vi fAtt en del henvendelser. Vi 
hadde dessverre ingen A ieie ut, sA svaret 
var negativt. Men nA har vi anskaffet noen 
slik at det nA er adgangtil A leie vester til 
en pris av kr. 10,- pr døgn uansett størrel-
se. Dette mA gjøres innenfor arbeidstiden. 
man. - fre. kl. 0800. 1500, henvendelse 
teknisk avd. tlf. 6499 01 20. 
Videre blir det adgang til A fA kontrollert. 
evt. innlevert for refylling av brannslok- 

ningsapparater, kontrollert husbrannsiang-
er, fA nye batterier til rØykvarsler. I tillegg 
vii kyndige personer svare pA spørsmAi 
som dere matte ha. 
Vr oppmerksom pA at brannvarslingsma-
teriell og -slokningsmateriell skal kontrol-
leres med jevne meilomrom. Det er liten 
hensikt i A ha en varsler og et apparat som 
ikke virker. 
Vi sees pA brannstasjonen 4. oktober - ta 
med brannslokkere og sjekk røykvarsleren. 

Fysioterapitjenesten 
Etter brannen i Kirkebygda 28. juli bie 
lokaiene og utstyret til kommunens fysio-
terapitjeneste totaiskadet. 
Takket vre velvillig innstiiling fra andre i 
kommunen har vi klart A holde hjulene i 
gang. Ikke en pasient er butt avvist pga. 
brannen. 
Vi fikk umiddelbart lAne iokaler ved 
Flateby heisestasjon og ved Enebakk syke-
og aldershjem. Dette har gjort at fysiotera-
pitilbudet har fungert uten avbrudd. 
Etter en del undersØkelser av tomme loka-
ler i bygda har kommunen og Gjensidige 
forsikringsselskap i feliesskap kommet 
fram til at lokalene pA Bekkeiaget egner 
seg best til fysioterapilokaler fram til evt. 
nye lokaler star ferdige i Kirkebygda. 
Ombyggingen pA Bekkelaget gAr med et 
imponerende tempo og vi regner med A 
vre i hus for oktober maned. 
Ved behov for fysikaisk behandling for 
oktober, ring:, 
Flateby. man. - ons og fre. tif. 64 92 88 56 
Enebakk syke- og aldershjem. hver dag. 
tlf. 64 92 44 60. 
For ytteriigere opplysninger, kontakt sjefs-
fysioterapeut Ellen Berg Eliingsen eller 
kommunens sentralbord, tlf. 64 99 0100. 

Bassenggruppe 
Bassenggruppe for personer med behov til 
tiiretteiagt trening starter i svømmebas-
senget pA Enebakk ungdomsskole fredager 
umiddelbart eter skobeslutt. 
Start fredag 19. sept. 1997. 
Pris kr. 350,- for 10 ganger. 
Nermere opplysninger om klokkeslett ved 
pAmelding, tif. 64 99 02 05. 
Gamle og nye deitakere ønskes velkom-
men. 



KOMPOSTEN 

ENEBAKK Ho YRE OPPFORDRER DEG TIL A STEMME Hoiii VED ARETS STOR TINGSVALG 
Fordi: 

VI TRENGER ETANSVARLIGALTERNATIV! 
Nils M. Bøhler, Ytre Enebakk 

VARE BARN FOR TJENER VERDENS BESTE SKOLE! 
Elisabeth Anke Hast, Ytre Enebakk 

HJEMMET SKAL IKKE VI'RE ET SKA TTEOBJEKT, NE! TIL BOL1GSKA TT! 
Tore Busengdal, Ytre Enebakk 

VALGFRIHET FOR FAMILIEN MED KONTANTS TO TTE TIL BARNEFAMILIER! 
Eva Ek, Flateby 

Gi FOLITI OG LENSMANNSETA TEN NOK RESSURSER TIL A LOSE SINE OPPGA VER! 
Gøran Vollan, Flateby 

HELSEKOENE BARE VOKSER, ELDREOMSORGEN ER UTILFREDSSTILLENDE, VI KRE VER NYE LOSNINGER! 
Gunnar To1ns, Flateby 

Vâre kandidater fra 
deer: 

Jan Tore 

Hoyre har evnen, 

Jan Pettersen, 

Akershus 

HOYRE 

er 

Sanner. 

Hoyre 

Oppegard 

Margaritha 

den beste garanti for en ny kurs og fortjener en plass pa tinget, 

Sonje Sjolz, Eidsvoll 
Barum 	Julie Christensen, Oppegàrd 

Rambol, Ra?lingen 

har vu/en, Hoyre er rede. Na er del opp lii deg! 

Best for 
NO.R E 

KULTURKALENDER 1997/98 
I ENEBAK.K KOMMUNE 

29.08.97 

DAG DATO TYPE GRUPPE/NAVN STED TID PRIS 
ARRANGEMENT 

AUG.97 
Onsdag 
Lørdag - 
søndag 

20.08. 	Start Prosjektor -97 
23.08 - 	Utstilling 
07.09. 

Synzygus 
Galleri Loppa Bjerke Bruk lø/sø 

1200-1600 

SEP.97 
lørdag 06.09. Husflidens dag Husflidslaget Bøndenes hus 
lørdag - 
søndag 

13.09.- 
28.09. 

Utstilling Galleriet LOPPA Bjerke Bruk lør/søn 
1200-1600 

lørdag 20.09 Korkonsert Emaus Nattkafè Mjr U-skole 1900 120,- 

søndag 28.09. Konsert Syn.zygus Enebakk Kirke 

OKT.97 
Nytt hver mâned 	<<MAnedens bilde>> Kunstforeningen Biblioteket 
lørdager hele okt Husflidteknikker Enebakk husflidlag Biblioteket 

torsdag 
lørdag 

	

02.10. 	Kulturkafe 

	

04.10. 	Konsert Refleks 
Bibliotek, 
Mjr U.skole 

søndag 12.10. 	Konsert Synzygus Emaus 

mandag- 13.10.- Bokioppemarked saig av utgâtte eks. fra Biblioteket bibliotekets 

lørdag 18.10. boksamlingen âpningstid 

fredag 17.10. 	Kulturkafe 9 Holtop 
lørdag 18.10. 	Kuristutstilling Ingvild Solberg Galleriet 

Loppa 
lørdag 18.10. 	Musikalkonserter Enebakk Blandakor med forbehold 

søndag 19.10. 	Musikalkonserter Enebakk Blandakor med forbehold 



Fj.11.l.n 55, 7974 
B.h Ad,. tIg.& T041 

VI,, En.bakk. 171.64925570 

Rørleggerfirma 
ERIK KJELGAARD 
Varme, santr, nybygg og rehabilitering 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
09 heytrykksspyling 

Vi holder lii i Enebakk MøIIe 
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64924639 
Mobil: 94232665-90884944 

Megler'n I Enebakk 
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe 

bade kjøper og selger. 
Bolig-, fritids- og nringseiendommer. 

Ta uforpliktende kontakt. 

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS 

	I 

rSt,irnibnti 	tiri.e,r aLt 
7972 E7IEBAKK 

• Autansert eleklroentreprener 
• AijtOri1571 to?e)nstallalor Id TI 2 
• Al) i Ofektriske installasjonor 
• Drann- og tyAerialarm, koIeanlegg 

    

 

BE OM PRIS 
VAR ER GLJUSTIO 
Te)ofnx 6492 62 20 

 

    

   

64 92 63 00 

  

     

     

SKOING AV HEST 
& 

KLAUVBESKJ/ERING PA STORFE 

Flege Engerhoirn 
Asl,ci,n 

1912 Enebakk 
I elelon: 64 92 73 05 	Mobil: 90 12 52 50 

Vebakk 
egnskapskontor k 

Postboks 24- Krokengveien 10 - 1912 Enebakk 
Telefon 6492 63 03 
Telefax 64 92 7166 

Vi har 25 ârs erfaring 
i bransjen! 

N.A.R-F 

VELKOMMEN 

som láner ved 

Enebakk folkebibliotek 

Her kan du lAne: 
bØker 
tidsskrifter 
lydbøker (bøker 
irinlest pa kassettbAnd) 

- sprSkkurs (kassetbSnd) 
- tegneserier 
- video 
- bøker p5 andre spr5k 
- bøker o.a. fra andre 

bibliotek 

LAnetid: 	j 
Bøker. lydbøker: 4 uker 
Tidsskrifter: 
	

2 uker 
Tegneserier: 
	

2 uker 
Video: 
	

1 uke 
Lin til skoler 
og harnehager: 8 uker 
Lin til syke-/ 
aldershjem og 
institusj oner: 
	

12 uker 

Fornying: 
LSnetideii kan fornyes. 
gjerne over Of, dersom 
utlfinsinaterialet ikke er 
reservert til en annen. 

PA biblioteket kan du 
ogsA: 
- 	lese aviser og tids- 

skrifter 
- fA hjelp til informa-

sjonsinnhenting 
- sette deg inn i kom-

munale sakspapirer 
og annen kommunal 
informasjon - 

- spille spill, gjøre 
lekser, ta fotokopier 
og mye. mye rner. 

LAn som ikke leveres til 
rett tid bhr varsiet slik: 
I. varsel: 

GRATIS. Kan leveres 
i bokkasse utenfor 
biblioteket. 

2. varsel: 
MS leveres over disk. 
Gebyr kr. 5.- pr. utlSns-
enhet. Maks. kr. 25.-. 

3. varsel: 
MS leveres over disk. 
Gebyr kr. 20.- pr utlAns-
enhet. Maks. kr. 100.-. 

F A 
	

ERVICE 
Din lokale rørlegger 

ANDRESEN 
& SONNER A/S 
Vàgliveien 25, Ytre Enebakk 
TIf. 6492 4354-6492 48 92 

Mobil 030 36 127 

GILs 

EL 	KTRO AS 
F1atabyenteret Postb. 32, 1911 Flathby 

Telefon: 64 92 92 81 
Kal, frys, vask, oppvask, radio, TV, 
antenner, paraboler og elmateriell. 
Støvsugerposer 09 nakkelfiling. 

Reparasjon, salg og montering. 

1k/ce la re'nskapsførin-
gen din bit et sjansespill! 
4pnebukk 

.gnskpskantor % 
Autorisert regnskapsførerselskap 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Telefon 64 92 63 03 

ENEBAKK 
VANN OG VARME 

v/Ole Anton Gystad 
Durud Grd 

1914 Ytre Enebakk 

-. L)Øknservice - 
TIf. 64 92 46 30 

Mobil 030 04 997 - 03038 565 

BYGO- OG TOMMERUESTER 	  

01 	Per-Erik østlie as  
0 I1914YTRE ENEBAKK -TLF:64924340  
0 	 0 
• ... din lokale byggmester 0 

-. 	
fagkunnskap glrtrygghet 

Marit Elin Sørli 
Naturterapeut 

ENEBAKK NATURTERAPI 
TIf. 6492 70 44 

Fotsoneterapi, aromaterapi, kineslologi, øreakupunktur, 
kranlosakralterapi, kostho!dsvelledning, magnetfeltterapi. 
Diplom fra Institult for He!hetsmedisln - Medlem avNFS 

Rugvn. 4 B 	 1912 Enebakk 

EVO ENEBAKK VAKT 
OG SERVICE 

TLF. 6492 7900 
Personsøker 096 97 823 

Postboks 70, 1912 ENEBAKK 

Vakthold - alarmmottak, 
alarmsentral 

UTSIKTS 

RAMMEVERKSTED 
1911 Flateby 

Alt i innramming 
Rask levering 

TIf. 64 92 86 10 

Flateby Jern & Fargehandel  

Maling, Lapel, verktøy, skruer, spiker, kjokkenart. 

Vi kan ogsâ gi gunstige tilbud 
pa byggevarcr, derer og vinduer. 

Stikk innom eller ring pA 64 92 8330 
Vi holder til ved Bjerkesenteret (LIVI) 

Maier & Tapetserer 

Robert Wessel 
UtIører alt innen mallng, 

tapetsering og gulviegging 

Ta kontakt pa telefon 6492 56 07 
Mobil: 92 02 35 00 

Lindeli— 1914 Ytre Enebakk 

Ludvigsen Kulde 

Saig, service og montasje 

Alt innen kjøl, frys og aircondition 

Postboks 9- 1912 Enebakk 
Mobil: 942 36 224- Persons. 967 22 77 

Priv. 6492 64 94 

Malerarbeid - renhold 

i:i ERIKSEN 

P.. EIENDOMSSERVICE 

REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK 

AIt i bygningsarbeid 

Nybygg/tilbygg og rehabilitering. 
ForhAndspris. 

Graven og Overàs 

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

Enebakk folkebibliotek 

Rádhuset, Kirkebygda 

Postadr. Postboks 74, 1912 Enebakk. TIf. 64 99 02 00 

Apningtider 

1. september — 30. april 

Mandag: 

Tirsdag: 

Onsdag: 

Torsdag: 

Fredag: 

Lørdag: 

kI. 1500 - 2000 

kI.1000-1500 

stengt 

kI. 1500 — 2000 

kI. 1000 - 1500 

kI. 1000 - 1400 

Visste du at Iint materiale fr ENEBAKK FOLKEBIBLIOTEK kan leveres 

pa postkontorne pa Flateby og Ytre Enebakk? 

Velkommen til biblioteket! 

Trenger du skyss til valgiokalet? 

Ta kontakt søndag med Jorunn Buer pa tlf. 92 61 59 34 

eller med Hilde Aaslie Vaslestad pa tlf. 64 92 95 17 

Till medlemmene 

Neste styremøte avholdes 15. oktober kI. 1900 i kantina, Herredshuset 

Enebakk Arbeiderparti 
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D) 
Ytre Enebakk Husmorlag skal ha loppemarked Iørdag 25. okto-
ber Id. 1000 pA Mjr ungdomsskole, 
Spar pA lopper og ring for avievering. 
Kontaktperson: Eva Mortensen, 64 92 61 55. 

C"" Ytre Enebakk husmorlag EO) 
arrangerer følgende kurs i sept., okt. og nov.: 
- 	Blomsterdekorasjon, Bella Bloster 
- 	Meditasjon 

Maling pA treting, BUA hekseflid og hobby 
- 	Møbeltapetsering 

Lage ting i her og skinn 

Kontakt studieleder for mer informasjon, Hilde, tlf. 64925054. 

E) 
	

Familiedag 

pA Mjer ungdomsskole lørdag 8. november kI. 1200 - 1500. 
Aktiviteter - kafé - loddsalg - bruktsalg 

Sett av denne dagen. 

Arr.: Ytre Enebakk Husmorlag 
familiedagskomiteen 

Loppemarked 

Enebakk Idrettsforening 
idrett og mosjon for alle 

Enebakk Idrettsforening repressenterer det utvidede kulturbe-
grep for befolkningen i Kirkebygda og pA Flateby. 
Idrettsforeningen kan i dag tilby følgende aktiviteter: 
Fotball: Gutter og jenter fra de aller yngste Arsklasser pA mini-
lagene og helt opp til 'old girls' og "superoldboys". Leder i fot-
baligruppa er Jeanette Elverhi, tlf. 64928987. 
Handball: Pr. i dag tilbud til jenter 8-16 Ar. Vi ser gjerne at 
noen vil starte opp med guttehAndball. Kontakt Kjell Englund, 
tif. 64928145. 
Turn: Partier for foreidre og barn, gutter og jenter fra 4 Ar og 
opp til 8 Ar. Partier for jenter fra 9 og opp til 18 Ar, aerobic for 
jenter fra 12 Ar og opp til voksne darner. GIT (gymnastikk i 
tiden) for voksne jenter - STEP. Leder: Lillebeth Mortensen, tif. 
64928930. 
Ski: Skiskole for de yngste - opp til 10 Ar. Skitrening/langrenn 
fra 10 Ar og oppover, jenter/gutter. Leder: Tove Kolbeinsen, tlf. 
64928239. 
Allidrett: Dette er tilbud til alle barn som er 6 og 7 Ar gamle. 
Aktivitetene rullerer mellom gruppene, vinteren skigruppa, 
vAren turngruppa, sommeren fotballgruppa, hØsten hAndball-
gruppa. Kontakt Roar Myrvold, tlf. 64929105. 

Flatebydagene 1997 

Markedsdag 27/9. Stands med lag og foreninger, firmaer og 
kunsthAndverkere. 
Ønsker du A stille Ut, kontakt Thor H. Gitlesen, tlf. 64928272. 
Dansefest lordag 20/9: Alle danseglade som ikke mottar invi-
tasjon, ring Flateby 64928349. 
Inforrnasjon kommer i postkassene. 

Enebakk husflidslag 
inviterer til mote 

1. oktober kI. 1900 pA Enebakk Produkter (vfFinastasjonen 
I Kirkebygda). Vi lager bjørnemosekoster vfKari Falao. 
Sanking av bjørnemose lør. 27. sept. Frammøte Haugstein 
gArd, Flateby kI. 1100. 

Kaffe - kaker - utlodning. Alle hjertelig velkommen. 

Bygdefolkets Studieforbund 
arrangerer kurs i flatbrød- og lefsebaking 

Start 20. okt. pA Enebakk ungdomsskole kI. 1800 - 2100 
De øvrige datoene er 27/10. 3/I 1 og 10/ 11. 

Kontakt Astri Amundsen, tlf. 64924068. 
Alle er hjertelig velkomen til A delta. 

Bvgdejblkets Studiefr,rbund 

Enebakk Husflidslag 
kurs hosten 1997 

Rosemaling for nybegynner og litt Øvet - mandager 
Toying - helgekurs 
Spikking I rAtt virke - helgekurs 
Kniv, staskniv mlsØvarb. - mandager 
Nisser, sydd i trikot og fylt med ull - torsdager 
Tredreiing, Torper i Rakkestad - helgekurs 
Silkemaling - helgekurs 
Kniplinger - helgekurs 
Gamle maleteknikker - helgekurs 

Na'rrnere opph'sninger v/Ase Bøhler, ilf. 64 92 62 19. 

Enebakk Bondekvinnelag 

holder ostemøte hos Mina Fossum 
tirsdag 23. sept. W. 1930. 

Velkommen til en hyggelig kveld 

IV tneba1c1c Icommune 
Ordfører: Jorunn Buer Varaordfører: Kjell Dehli 

Rãdmann: Nils Schaug -. 
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KOMPOSTEN 

Organisasjoner - foreninger - lag 

Enebakk, 
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