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64856868 

Taxi i Enebakk 
Vakt telefon 92486200 
Cl 90F - E. Rosenvinge 	C209F - A. Antonsen 
C1 94F - M. Enersen 	C92R - E. Bekkelund 

NB - Spesialtransport - Rullestol - Maxi Taxi 15 s. 

Festa'"Fning av idrettshallen pa' Flateby 

Enebakks kulturelle "storstue" ble ofTesielt ápnet i august. 120 ãr har idrettshall pa Flateby 
vrt en hyppig sak pa agendaen til idrettslag og ordfører, men først i 1998 klarte Enebakk 
løftet pa 20 milliorier. Na er Enebakk I besittelse av Akershus fylkes eneste flerbrukshall av 
dette formatet, og forventningen til bruken av den er stor. Skal en ta notis av ordreboken lo-
ver det godt. Flatebyhallen skal i videste forstand huse det utvidede kulturbegrep, og pa' selve 
ãpningsdagen ble hallen behørig testet bade med korpsmusikk, korsang, turn og fotball. Alle 
var enig om Enebakk har all grunn til a vre stolt av sin "storstuen" som ikke minst stiller i 
sarklasse og med egen korpsmarsj med kiar seierssnert. 
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.xUtenorn hunden er bøker 
menneskets beste venn. 
Inne i hunden er det for 
mørkt til a lese. 

Groucho Marx 

Sitatetfinner du i biblioteket. 
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Enebakk kommune 
OrdfØrer: Jorunn Buer 
IAdmann: Nils Schaug 

Sentraladministrasjonen 
Herredshuset 
t1f.: 64 99 0100 - fax: 64 92 71 11 
E-post: sentraladm@enebakJckommune.no  
Internett: www.enebakk.lcommune.no  
Radmam: Nils Schaug 
Personalsjef: Anne Eiisabeth Thorshov 
økonomisjef: Didrik Hjort 
Datasjef: Jon Digranes 
Formannskapssekretr: Sonia Nordhagen 

Komposten 
Herredshuset 
Informasjonskonsulent: Helvi Saltnes 
tlf.dir: 64 99 01 04 - fax: 64 92 71 11 
E-post: komposten@enebakk.konunune.no  

Avd. for skole/barnehage 
Herredshuset 
t1f.: 64 99 01 70-fax: 64 92 73 08 
E-post: oppvekst@enebakJckonimune.no  
Skolesjef: Roar Paulsrud 
Barnehagesjef: Roar Paulsrud 
Leder PP-tjenesten: Charlotte Teigseth 

Kulturavdelingen 
Det ganil.Herredshusef 
t1f.: 64 99 0190 - fax: 64 92 65 88 
E-post: kultur@enebakk.koimnune.no  
Kultursjef: Per Sandvik 
Kulturskolerektor: Vigdis Maria Uvizjev 
E-post: kulturskolen@enebakk.kommune.no  
Enebakk bibliotek 
tif.: 64 99 02 00 - fax: 64 92 70 98 
Biblioteksjef: Jytte Toft Nielsen 
E-post: enebakk.bibliotek@ah.telia.no  

Sosialavdelingen 
Herredshuset 
tlf.: 64 99 01 40 - fax: 64 92 72 89 
E-post: sosial@enebakk kommune.no  
Sosialsjef: Gunnar Totland 
Helseavdelingen 
Herredshuset 
t1f.: 64926360-fax: 64 92 70 20 
E-post: helse@enebakk.kommune.no  
Kommunelege lfhelsesjef: Torgeir Landvik 
Enebakk legesenter 
Daglig leder: Yngvar Braathen 
Legevaktsentral tlf.: 64 87 19 30 
øyeblikkelig hjelp (utenom legesenterets 
apningstider, 08-16(15). 
Frakl.16.0O-08.O0tlf.: 64 87 19 30 
Enebakk Fysioterapi 
Sjefsfysioterapeut: Anne Marit Ralger 
tlf.: 64920205-fax: 64 92 83 13 

Private fysioterapeuter: tlf.: 64 99 02 07-8 
Kirkebygden helsestasjon tif.: 64 99 02 10 
Ledende helsesØster: Sissel Gundersen 
Flateby helsestasjon tlf.: 64 92 88 56 
Ytre Enebakk helsestasjon tlf.: 64 92 40 32 

Pleie- og omsorgsavdelingen 
Enebakk alders- og sykehjem 
tlf.: 64 92 44 60 - fax: 64 92 57 57 
Pleie- og omsorgssjef: Fredrik Konstad 
Driftsleder hjernrnebasert omsorg: Unni Bøhler 
Driftsleder institusjonsbasert omsorg: 
Grethe Venner 
Driftsleder avd. for funksjonshemmede: 
Jack Aadiand 
Kontortid: kl.08.00 - 16.00 
Psykiatri tjenesten tlf.: 64 9244 60 
Enebakk psykiatriske dagsenter, tirs - tors: 
kl.10.45 - 14.45. Tlf.: 64 9258 29 

Teknisk avdellng 
Herredshuset 
tlf.: 64 99 0120 - fax: 64 92 95 15 
E-post: teknisk@enebakk.kommune.no  
Bygningssjef: Stein Marsdal 
Driftssjef: Sverre Netting 
Brannsjef: Oddbjørn Siljebøl 

Naturforvaitningen 
Herredshuset 
tlf.: 64 99 02 20 - fax: 64 92 72 84 
E-post: natur@enebakic.kommune.no  
Skogbrukssjef: Asmund Jahr 
Jorbrukssjef/miljøvernradgiver: 
Jon Gunnar Weng 

Enebakk kommuneskoger 
1914 Ytre Enebakk 
tlf.: 64 92 56 29 
Skogbestyrer: Harald Brekken 

Enebakk Pthdukter AS 
Gjølstad, 1912 Enebakk 
tlf.:64927460- fax: 64927331 
Daglig leder: Karen Hagen 

Renovasjon 
ROAF 
p.b. 98, 2020 Skedsmokorset 
tlf.: 64 83 57 20 - fax: 64 83 57 30 
Adm.dir.: Erik Steensrud 

Forliksradet 
Herredshuset 
tlf.: 64 99 0165 
Leder: Anne-Lise Skaug 

OrdfØrerens hjØrne 

SIS11E INNLEGG 
FOR NYTT 
KOMMUNESTYRE 
Sa er kommunestyre- og fylkestingsvalget over for denne 
gang, og med dette ogsà valgkampen. Jeg kan tenke meg at 
mange ble lei oss pa slutten, for ikke a snakke om rikspolitik-
ken i media. Det er ikke for ingenting media blir kalt den 4. 
statsmakt. Vi ser at de stadig benytter makten til a gâ pa ohek-
sejakt>> etter personer som de kan henge ut. Politikere er i 
vinden. Partimecilemmene selv er ikke alitid like snille med 
sine ledere, og media griper fan i den minste negative utta-
lelse og lager sensasjon av den. Jeg husker godt hvordan kjø-
ret var mot Rolf Presthus og deretter Jan Petersen. NA var det 
Thorbjørn Jagland som sto for tur. Mediene har til og med 
krevd Jaglands avgang! Hvilken rett har de til det? De er ikke 
en del av Arbeiderpartiets landsmØte. At de har meninger er 
ok, men ogsâ media ma akseptere partiorganisasjonenes de-
mokrati. Det er der vaig av leder foregâr. Det er partienes 
medlemmer og ikke media som skal bestemme. 

Pa meningssiden i dag er det et innlegg om Dalefjerdingen. 
Dette inniegget avspeiler en utvikling som ikke er ønskelig, 
bl.a. nãr det gjelder offentlig transport. Stadig blir vi padyttet 
<<straffeavgifter>> som piggdekkavgift, bomavgift, bensinav-
gift osv. Det er greit a betale dette hvis offentlig transport er 
et alternativ. Pa ettervinteren i ãr fikk Enebakk bedret sin 
bussforbindelse til Ski. Dette var positivt, men SL <<glemte>> a 
informere brukerne om tilbudet. Resultatet ble at en del av-
ganger ble iimstilt i sommer, fordi det ikke var trafikkgrunn-
lag nok til a opprettholde tilbudet. 

NA kominer en annen gavepakke fra SL. Innsparingene fra i 
sommer var ikke store nok, sâ ytterligere redusering i rutetil-
budet i Enebakk ma foretas. Deane reduksjonen var planlagt 
allerede fra 31.10 99, men nar protestene fra busseiskapet 
kom inn, ble dette tidspunktet endret til 01.01.99. Samtidig 
som en del avganger skal endres fra 15 til 20 minutter, skal 
det ikke ga busser til Kjrstad og i Ekebergdalen. Kun skole-
ruter skal kjøres. Denne informasjonen kom ikke til Enebakk 
kommune, til tross for at det er innbyggerne her som blir 
rammet. 

Jeg har forstâelse og respekt for budsjetter og Økonomi, men 
a redusere 10% av et kollektivtilbud i Enebakk er rasering. Vi 
har ingen andre muligheter. Vi har ikke tog eller T-bane. Har 
du ikke da bil, far du selge huset og flytte. Nei, SL, dere ma 
komme i dialog med brukerne. Jeg skal i hvertfall følge 
denne saken nøye. 

Som dere ser i dagens avis er det igjen kiart for TV-innsam-
lingsaksjonen. Som tidligere trenger vi ogsà i âr bØssebrere. 
Dersom noen kunne tenke seg a stille opp, kan dere bare ta 
kontakt. 
Jeg vil avslutte med samme tema som inniedningen. Valget er 
over og det nye kommunestyret skal ha sitt konstituerende 
mote 25.oktober 1999. Da vii det velges nye politikere til rad 
og utvalg, og det skal ogsA velges ordfører for de neste 4 ârene. 

Jeg vil fA benytte anledningen til a takke hver i sr som jeg 
har vrt i kontakt med i løpet av innevrende periode. Det 
har vrt lrerike og spennende ar. Takk for all stØtte og alle 
henvendelsene jeg har fatt. Som jeg tidligere har hevdet, vi 
politikere er avhengig av henvendelser og tilbakemeldinger 
fra Enebakkinger som har noe pa hjertet. Fortsett med dette 
ogsa i neste periode! 

	I 

MØtedatoer: 
Formannskapet: 

18.10-08.11 -22.f1 -29.11 

Kommunestyret: 
11.10 - 25.10 konstituerende mote etter valget - 

15.11- 13.12 budsjettbeh. 

Frister for innievering av stoff til 
Komposten 2, halvàr 1999: 

onsdag 6. At - utgivelse 27. At 
onsdag 3. nov - utgivelse 24. nov. 
onsdag 1. des - ut:iveise 22.des 
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TH alle Enebakks pensjonister 
I anledning av FNs eldreár 1999 

ønskes du og dine venner hjertelig velkommen til 
Festlig aften p al Flateby Samfunnshus 

28. oktober - ki. 17.00 

Det blir musikk og underholdning. 
Servering og anledning til en svingom! 

Loddsalg 

Velkommen 
************************************************************************* 

Av hensyn til servering her vi om pmelding innen 22.10 pr telefon 
Olav Olafsson:64 92 8401 
Else Wiik: 64 92 41 47 
Magda Sandbcek: 64 92 49 56 
BjØrg Bergskaug: 64 92 82 81 



Litt orientering fra 
Dalefjerdingen 
anno 1999 
Ja, flu er det atter et Valgk, 
men hva skjer i Dalefjer-
dingen, ingen ting, det blir 
heller tatt fra oss det vesle vi 
har. Bortsett fra vke skatte-
penger og stemmeretten. 
Det begynner A bli noen Ar si-
den det kom en ny regule-
ringsplan for Dalefjerdingen. 
PA den skulle det faktisk bli 

barnehage, grendeskole og sa-
ker og ting, men hvor er de 
hen? 
Kommunen skal ikke fa sky!-
den for dArlig bussforbindelse, 
det er busseiskapet som mA ta 
en del av støyten. 
Butikkbussen vAr er tatt vekk, 
sA nAr det ikke er skole kom-
mer V1 Ut fra Dalefjerdingen 
kL09.30, men ikke hjem igjen 
for klokken 14.45 uten A mAtte 
traske fra TømmerbrAten. Det 
er mange pensjonister her i 
Dalefjerdingen som verken 
har bil eller fØrekort. Derfor 

Høsten 1994 Apnet det en bar-
nehage her i Kirkebygda - Lot-
teberg barnehage. Ergo har vi 
fern Ar jubileum nA i Ar. I for-
bindelse med dette har vi lyst 
til 'A fortelle litt om oss selv. 
Lotteberget barnehage er en 
privat barnehage ph tre avde-
linger hvor foreidrene kjøper 
en andel ved oppstart i barne-
hagen. Denne andelen koster 
2.000 boner. Disse pengene 
fAr foreidrene igjen nAr barnet 
slutter i barnehagen. Vi tilbyr 
hele og delte plasser (40,50 og 
60 prosent), og tar imot barna 
fra de er helt smA og beholder 
dern gjerne til skolealder. 

Hvordan driver vi 
Mange foreldre undrer ph 
hvilken forskjell det er ph pri-
vate og kommunale barneha-
ger m.h.t. tilbudet vi air. Vi 
følger de samme lover og ret-
ningslinjer som de kommu-
nale, og lager en Arspian og fo-
retar evaluering av arbeidet vi 
gjør. I tillegg deltar de ansatte 
ph mange av de samme kur-
sene og rnøtene som de ansatte 
i de kommunale barnehagene 
gjør. Mange tror at det er stor 

grad av egeninnstc fra forel-
der i private barnehager, men 
sA er ikke tilfelle! Vi arrange-
rer dugnad 2-3 ganger i Aret, 
og regner med at foreidrene 
deltar ph en av dern. 

I Lotteberg har vi en del kom-
petanse fordelt ph de ansatte. 
Vi er fire stykker med førsko-
leutdannelse, en barnepleier 
og to har gjennomført barne-
hageassistentkurs. I tillegg har 
de fleste som jobber her lang 
erfaring i A jobbe i barnehage. 
Kort sagt en godt sammensatt 
personalgjeng med bred kom-
petanse. 

Visjon 
VAr vision for Lotteberg bar-
nehage kan oppsummeres ph 
følgende mate: 
Foreldre skal vre trygge ph 
oss. De skal kunne levere sitt 
barn i barnehagen for sA A 
kunne reise fra barnet i trygg 
forvissning om at barnet har 
det bra her. 
Vi skal vire fleksible for i 
stØrst mulig grad mote bruker-
nes behov. 
Barna skal trives i barnehagen 

døcai 
lww. o vdet... 
Sommeren er over, og det har vel vrt 
striskjorte og havrelefse for de fleste 
en stund nA. Arbeidstempoet øker sta 
dig, og srlig nA i forbindelse med val-
get har det vrt rimelig hektisk her. 

Valget, ja. Det sendte yel ikke de store rystelsene utover Ene-
bakk, selv om det er en betydelig fornyelse av det politiske 
mannskap som kommer ph banen i slutten av oktober. Av kom-
munestyrets 33 representanter er det 23 nye, eller 70 %. Det mA 
man jo kalle en betydelig fornyelse. Hermed vi! jeg ønske hjerte-
hg velkommen til de nye folkevalgte! 

Det kan were litt interessant A se ph hvor de forskjellige repre-
sentantene er hjemmehørende, hvilken av de tre <<bygdene>> 
(Kirkebygden og Dalefjerdingen regnes sammen - sorry!) som 
har flest representanter, og da fAr vi følgende bilde: 

01911t1,10, k 

Yl I. 

Vi ser at samtlige partier unntatt SV og SP har representanter i 
alle tre bygder. SV har sine representanter lokalisert til et mindre 
omrAde i Ytre Enebakk, mens SP's representanter er bosatt i Kir-
kebygden/Dalefjerdingen. Vi kan ogsA se pi hvilke partier som 
har representanter i de tre <<bygdene> 'Are: 

eg synes Get er spennen. e A A nye folkevalgte a forholde meg 
tiL og ser frem til et fortsait godt sainarbeicL hade med folke- 
valgte og iimbygere! 	 Iiilren Nils Sdiaig 

Naturen som satsningsomrdde: Det smaker ailtid godt med matpâ skogtur ved bdlvarmen. 

Lotteberg barnehage libilerer 
Foto/tekst: Linda Y Rosenberg, styrer 
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Ønsker vi oss en butikkbuss to 
ganger i uken som takk for 
skattepengene vAre. Underteg-
nede kom hit til Enebakk(Da-
lefjerdingen) i 1947 og da var 
det ogsA et lite og koselig sted 
med to butikker, postkontor og 
vi hadde arbeidsbusser da som 
nA. Vi hadde faktisk noe sorn 
ble kaldt Bybussen, vi kom 
bort og hjem uten og hoppe i 
fra den ene bussen til den an-
the. Det er nA tross alt ikke 
mer enn fire til Hovedstaden. 

Vennlig hilsen 
Signy Hagen 

og pemonalet brvr seg om 
dent 

satsningsomrâde 
NAr det gjelder srcningsomrA-
dene i barnehagen, velger vi A 
gi tid og rom for lek, bAde med 
og uten voksendeltakelse. 
Dersom man Ønsker at barna 
skal produsere en hel masse 
malerier og trolldeigfigurer er 
det ikke riktig A velge Lotte-
berg til barnehage. Selvsagt 
driver vi med slike ting ogsA, 
men er ganske bevisste ph at vi 
ikke er noen produksjonsbe-
drift. Vi prover A henge med 
ph barnas ønsker, og  hoved-
mAlet er A fremme utviklingen 
av en viss sosia! kompetanse. 
For eksempel oppnA god seltil-
lit, empati, en positiv og sum 
utvilding We fysisk og psy-
kisk, here sea A fungere i 
gruppe.... Akkurat dette emne 
vil vre vArt hovedtema fra 
hØsten av. 

Er det noe dere lurer pi eller 
ønsker barnehageplass - ta 
kontakt, avtale tid og kom 
PA besØk! 

Drifts avdelingen 
Vikar for renholdere 
Driftsavdelingen har starlig behov vikar for renholdere i forbin-
delse med sykdom og evt. ferie. 
Interesserte som kan tenke sea stA ph liste for korte eller lengre 
vikariat i driftsavdelingen, bes ta kontakt snarest 
Send en skrift!ig sØknad ti! 

Enebakk kommune, driftsavdelingen, 1912 Enebakk. 

Enebakk kommune 

Enebakk Neringsfond 
Enebakk kommune har opprettet et nringsfond der det kan sø-
kes tilskudd eller lAn til etablering av bedrift, aksjetegning, ga-
rantistillelse o.l. 

Støtte fra fondet skal som hovedregel ikke overstige 20 prosent 
av det totale kapita!behov. Det gis nonnalt ikke støtte  til sanering 
av gjeld eller !Øpende drift. 

Søknadsskjema og mermere opplysninger kan fAs ved henven-
delse iil nringskoordinator ph t!f.: 64 92 87 13 eller rAdmanns-
kontoret, tif.: 64 99 0107 

Enebakk Filatehstiske forening 
Terminliste hØsten 1999 
11.10.: Klubbauksj on, byttemøte 
25.10: Utland/motiv Styret: 
01.11:Fellesaukjson, Askim, Folio og Enebakk leder: Arne Sønsterud, 64924732 
08.11: ByttemØte, innievering auksjon nestleder: Inge RØd, 64924916 
22.11: Tor Østlund, Postens frimerketjeneste sekreter: Tom Lente 64927018 
06.12: Arsmøte, klubbauksjon kasserer: Hans-Jakob Brevig 64926007 
Vi holder v.re møter pa Enebakk ungdomsskole i Kirkebygda 
annenhver mandag kI. 18.30-21.00 (heimkunnskapsbygget) 

matr.forv.: Jan Erik Johansen 64926537 

Redaksjonen forbeholder 
sea retten til A kutte lange 
inn!egg, d.v.s. over en A4 
side i 12 purikt. For A lette 
arbeidet bes de som har mu-
lighet levere stoffet ph dis-
kett eller over E-mail. 
Anonyme innlegg trykkes 
ikke. Vil man vre anonym 
mA navn oppgis til redaksjo-
nen. 



  

1000 firs fest 
RIV lidrettenstegn! ElF 

  

BYGDELANGS 12000 - TUSENARSFEST! 
Søndag 9. januar hr 2000 har hele Enebakks befolkning en glimrende 
anledning til a oppfylle to av sine nyttãrsløfter, det ene er forsettet om" 
hi bevege oss mer" og "mer tid sammen med familie og kjente". 
Idretten i Enebakk har tatt utfordringen fra of-
fentlige myndigheter om oppfordring til fysisk 
aktivitet samt egen markering av tusenArsskif-
tet. 
Idrettslaget Driv og Enebakk Idrettsforening ar-
rangerer derfor denne dagen juletrefest for alle i 
Enebakks største  storstue Flatebyhallen. 
Ikke nok med det, - bygdas befolkning oppfor-
dres ogsA til A stille lag og delta i en stafett som 
er tenkt avviklet umiddelbart i forkant av jule-
trefesten. Stafetten skal ha start fra Mjrha1len 
i Ytre Enebakk, og til mAl i nettopp Flatebyhal-
len. Deltakerne vil disponere garderobene i 
begge hallene, samt tilbys transport til og fra de 
ulike etappene, slik at alle stafettdeltagerne en-
der i Flatebyhallen og fAr der anledning til skift 
og mat for juletrefesten starter. 

I anledning stafetten oppfordres det til A danne 
stafettlag, og her er det bare fantasien som set-
ter begrensninger, det kan f eks vre andre 

lag/foreninger som stiller lag, det kan vre fir-
malag, nabolag, klasselag (skolelag) etc. Etap-
pene vii vre tilpasset de ulike kapasiteter og 
vre et antall pA ca. 20 stykker, men det gis an-
ledning til A lope lengre distanser, dvs. flere 
etapper, for A gjØre det enkelt A samle nok delta-
gere til lagene. 

SA derfor: Start det nye Artusenet i familiens- og 
sunnhetens tegn, sell av ettermiddagen pA son-
dag 9. januar og Mi med pA stafetten og julefes-
ten. Stafetten er tenkt A starte H. 14.00, og jule-
trefesten starter U. 17.00 og varer til U. Ca. 
20.00. 
Inviter familie, venner og kjente sA fort som 
mulig til A danne lag og til A bli med pA juletre-
festen denne dagen. 
FØ1g med i Komposten framover for mer detal-
jert stoff, bl.a. om innhold pA juletrefesten etc. 

Ii. Driv og Enebakk Idrettsforening. 
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Off et til Viktj ern 

Ja, er det ikke flott, spør Else Vardebergfør hun gir en omvisning pd Husflidens dag. 

Glede over skaperevne 
Rãstoffene finner de i hovedsak i naturen og ved hjelp av gamle 
hândverktradisjoner skaper de produkter som var a finne ph Husfli-
dens dag, nemlig husflidskunst av ypperste kvalitet. 

FIN MATFISK: Stig Hovland og fiskegruppa i Enebakk JFF un-
ner ikke gjedda ettfestmditid med a sette ut sm4fisk. Ncerrnest 
ferdig maifisk ma til for at bestanden med brunørret skalfd en 
sjanse i Viktjern 

Rottjern har i dag en god Ørretbestand, noe 
fiskegruppa i Enebakk Jeger- og Fiskefore-
fling háper vii bli resuitatet i Viktjern etter 
utsetting av fisk i september. 
Tekst/foro: Helvi Saitnes 

Tekst/foto: Helvi Saitnes 

KIRKEBYGDA; - PA en slik 
dag sA legger vi ikke sA stor 
vekt pA at det er bare medlem-
mer som fAr stille ut. Det at 
folk er dyktige og vii vre 
med, ja, rett og slett kvalitet 
kvalifiserer, opplyser en travel 
Else Vardeberg pA Husflidens 
dag pA Ignarbakke. Tittel for 
dagen er >> Glede over skape-
revne>>, noe som kommer Mart 
til utrykk biant produktene 
som er til saigs. 
- Ja, er det ikke flott, ler Else 
stolt og gir en omvisnings-
mnde. Og flott er en god be-
skrivelse. HAndverksmessig 
snakker vi om perfeksjonisme 
og det personlige utrykket 
synliggjør en kreativ glede 
over a mestre teknikk og 
kjenne sift materiale. 
- Det er flest darner blant vAre 
75 rnedlemmer, men vi er sA 
heldige A ha fAtt med en del 

menn, sier Else. Spesielt er 
dette synlig pA trearbeidene pA 
husflidsdagen. En fellesnev-
ner for de fleste produktene, 
fra hAndvevede tepper med 
selvfarget og spunnet garn, til 
stettfat i tre, er at dette er tid-
krevende hobbyer. Og prisene 
pA varene som selges avslører 
at tirneprisen her ikke er noe A 
leve av. 
- Nei, og nettopp det A masse-
produsere for a selge har 
mange av oss sluttet med for 
lengst. Vi driver med dette 
fordi det betyr noe for oss, vi 
koser oss med dette arbeidet 
og vi legger stor vekt pA det 
sosiale, avslører Else. 

Arvinger 
Dc er i flertall, men det er ikke 
bare de godt voksne som er re-
presentert pA Husflidens dag i 
Enebakk. PA egen vegg, flott 

arrangert, er skoleelever fra 
Kirkebygden skole represen-
tert med elevutstilling. 
- Det er utrolig viktig A trekke 
frem alt det fine ungene lager i 
skolen. De lager en masse flott 
som aldri kommer pA noen 
gallerivegg utenfor skolene. 
Dette har vi tenkt A rette pA 
med A ha elevarbeider med pA 
de store dagene vAre. Noe pA 
uk linje med en stafett mellom 
de ulike alderstrinn Os skoler. 
Og ikke minst er dette et viktig 
vervingsarbeid for laget. Vi 
mAjo skaffe oss arvinger, sier 
leder Else. Hun legger vekt pA 
at det er viktig og lre yngre 
krefter om det A benytte seg av 
materialer fra naturen, skape 
egne nytteprodukter og ivareta 
gammelt hAndverk. 
- Dette blir som en motvekt til 
det >>bruk og kast samfunnet>> 
vi lever i, sier Else. 

YTRE ENEBAKK: Det er 
ikke sA ofte de gjør noe felles 
fiskegruppa i Enebakk JFF, 
men nAr 60-70 fisk av edelt 
merke skal fA adresse Ene-
bakk, da stiller alle som kan. 
- Det er godt foret brunørret 
pA 3-4 Ar fra oppdrettsanleg-
gene til Oslomarkas Fiskead-
ministrasjon(OFA) i Sørkeda-
len vi setter ut, opplyser leder 
for fiskegruppa, Stig Hovland. 
For en uerfaren hobbyfisker 
ser fisken pA 300-700 gram 
som settes ut , ut som vanlig 
god matfiskstørrelse, noe leder 
kan bekrefte 
- Det er pA grunn av gjedda i 
vannet at vi setter ut sApass 
stor fisk, forklarer Hovland 
MAlet er A sette ut fisk hvert Ar 
for A fA opp bestanden, men 
det er tre Ar siden det ble satt 
ut Ørret sist, da bAde regnbue-
og brunørret. 
- Regnbueørretten er det ikke 
lenger by A sette ut, ja ikke 
noe fisk faktisk uten at man 

har fAir konsesjon av fylkes-
mannen, forteller Knut Øistein 
Haug fra fiskegruppa. I dag er 
det svrt strenge regler rundt 
det A sette ut fisk. Heist skal 
det were stedegne arter som 
settes ut, altsA yngel strøket fra 
fisk i eget vann. 

Fern tonn kalk 
Fiskegriippa fra Enebakk JFF 
steller godt med fiskevannene 
i kommunen. En uke etter at 
det er satt ut fisk i Viktjern 
skal 5,2 tonn kalk slippes i til- 
sigsbekkene til tjernene 	i 
marka. Selv med det arbeid 
sorn legges ned koster ikke fis-
kekort som gjelder fra april til 
april mye. 
- 150 kroner for fiskekortet 
som kan kjøpes pA Vik land-
handel er alt som trenges for A 
fiske i disse Ørretvannene, 
mens de under 16 fisker gra-
tis, opplyser Hovland. Han tip-
ser om at fluefiske egner seg 
godt i Viktjern. 

£N5BAKK NISRINGSRAD 

Følgende bedrifter har fiitt 
prisen tidligere: 
1990 Follo industrier 
1991 	Bjørgs lille kjøkken 
1992 SynnØve Finden 
1993 Akershus Bryggerier 
1994 Enebakk møbelsnek-
ken 
1995 Enebakk Sparebank 
1996 Johan Ellingsen 
1997 VAg Jernvare 
1998 Holtop GArdsturisme 

For Enebakk NeringsrAd 
Haivar Waade 

Arets bedrift 1999 
"Optimisten" 

Enebakk NringsrAd skal for 
10. gang dde ut prisen "Opti-
misten" til Arets bedrift. Det 
kan foreslAs bedrifter innen 
alle bransjer. Prisen er en pA-
skjønnelse for bedrifter som 
har etablert seg i Enebakk de 
siste Ara eller bedrifter som 
har vist et srlig initiativ og 
en spesiell evne fib A iverksette 
levedyktige ideer. 
Begrunnede forslag sendes 
Enebakk nreringsrâd, vlStig 
Adoifsen, Lennestadveien 4, 
1912 Enebakk innen 
20.10.1999. 
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Lag og foreninger 
Mari menighets familiearbeid høsten 1999 
søndagsskole: 
Alle barn er velkomne til søndagsskolen. Vi møter i kirken og er 
med pa starten av gudstjenesten som begynner kI. 11.00. Under 
salmen for prekenen tar søndagsskolelederne barne med seg ned 
PA menighetssenteret. Her blir det mye sang, fortellinger fra Bi-
belen, formingsaktiviteter og leker. 
Kontaktperson: Trine Korseth tlf.64 92 51 76. Datoer: 29.aug., 
3.okt., 24.okt., 7.nov., 21.nov., og 5.des. 
Storfamiliesamling: 
To søndager denne høsten samles hele familien pA menighetssen-
teret. Vi spiser, synger, leker og hØrer andakt. Vi legger vekt pA 
det sosiale. 
Datoer: 1 9.sept. og 28.nov U. 11.00. 
Ung messe: 
Hvert semester samles vi til en spesiell gudstjeneste der ungdom 
tar over styringa. De stir for bide planlegging og gjennomføring 
av gudstjenesten. MØt opp til en annerledes og litt mer spenstig 
gudstjeneste. 
Dato: 17.okt. kl.11.O0 

Sareptas Krukke 
Dette er menighetens storsamling der vi fyller opp menighets-
senteret med barn, unge og voksne. Alle familiemedlemmer fir 
tilbud om aktiviteter Ut fra alder og interesser, og kan samtidig 
gjøre noe sammen. Vi starter U. 18.00 pA menighetssenteret med 
en felles halvtime der vi synger lytter og lrer. SA sprer vi oss pA 
forskjellige grupper i en time, for deretter A samles til et kvelds-
mAltid. (De fleste drar hjem kl.20.00) 

Følgende aktiviteter tilbys i host: 
- Førskolegruppa: for barn som liker leke, tegne og ide seg Ut i 
barnehagen. Vi synger og opptrer ogsA noe sammen med de eldre 
barna. 
- Aktivitus: for gutter og jenter fra 5.klasse og oppover. De har 
møter hver torsdag og driver men en masse aktiviteter og turer. 
- Dans og drama gruppe: for gutter og jenter fra 8 Ar som liker 
og danse. 
- Sareptas Døtre: Ungdomskor for jenter og gutter som liker og 
spille og synge. Kontakt Per Arne øiestad tlf.: 95 13 2188 
- Kafé for de voksne: kaffe vafler og en prat. Noen ganger tas 
det opp temaer til diskusjon. 
Datoer: 7.okt.,21.okt., 4.nov., 18.nOv.2.desg 16.dés. 
Kontaktperson og ansvarlig: katet Ole-Jorgen Andersen. 
tif. 64 92 60 69 torsd. 0830 - 0930 

Menighetsmøter i Enebakk og Man 
Det innkalles til menighetsmøter i 
Mari kirke, søndag 3. oktober 1999 kI. 12.00 og 
Enebakk kirke, søndag 10. oktober 1999 kI. 12.00 umiddelbart 
etter gudstjenestene. 
Sak: Uttalelse om gudstjenesteordningen for Enebakk preste-
gjeld. 
Etter Kirkelovens § 11 skal menighetsmøtet gis anledning til a Ut-
tale seg for biskopen fastsetter endringer i ordningen. Saksdoku-
menter er lagt Ut til gjennomsyn i kirkene, pA menighetskontoret 
i Kirkebygda og pA Mari menighetssenter. Stemmeberettiget er 
den som har fylt 18 Ar, medlem av Den norske kirke og er bosan 
i det enkelte sokn. 

Konfirmasjon i Enebakk prestegjeld 
Konfirmantundervisningen er i ferd med a starte opp, 
bAde pA Flateby, i Kirkebygda og i Ytre Enebakk. Arets 
konfirmanter presenteres ved gudstjenestene i Mari og 
Enebakk kirker søndag 24. oktober. Konfirmasjonssøn-
dagene blir 28. mai og 4. juni 2000 i begge kirker. 

Vi Ønsker ph denne mfiten a takke 
for all den vennlige deltagelse og omtanke 

ved vAr kjre sønn og bror 
Bjorn Staff-Iversens 
plutselige bortgang. 

Bjorn likte A utfordre elementene, 
siste gang dessverre med tragisk utgang. 

BjØrg Sigrunn 
Heide 	TorB 

Hjertelig takk 
for all deltagelse ved 

Kari Westby Henriksens 
bortgang. 

Dag og Lena 

B as sengtrening 
Denne gruppen er et tilbud til voksne med ulike bevegelsespro-
blemer. 
Sted: svømmehallen pA Enebakk ungdomsskole i Kirkebygda. 
lid. Fredager kl.14.30-15.15 
Pris: kr 300.- for 10 ganger, eller kr 35.- dersom man Ønsker A 
betale pr. gang. Personer med fri fysikaisk behandling mA le-
vere rekvisisjon fra lege 
Start: 8 oktober 1999 

PAmelding til fysioterapi-tjenesten, tlf. 64 99 02 05 
innen 1 oktober. 

Vi ønsker alle nye og gamle deltagere velkornmen! 
Vennlig hilsen Kristin Wik 

Uifordringer: I Lozzeberg barnehage har de e2er kiarrerre!! 

Lotteberg barnehage 
feirer 5-firs bursdag! 

Lotteberg barnehage blir 5 Ar i host, og vi mviterer derfor til burs-
dagsfest! 
Har du gAtt i barnehagen vAr kan du ta med deg mamma eller 
pappa og komme en tUr pA besøk. Har du jobbet her hos oss er du 
hjertelig velkommen til A ta en tUr innom! 
Tid for feiringen er satt til fredag 15.10.99 U. 14.00-16.30. 

Velkominen! 
PS! Har du lyst til A gi din <<gamle> barnehage en bursdagspre-
sang - sA Ønsker vi oss bøker! 

Gudstjenesteliste 
for Enebakk- og Mari kirke 

3. oktober 
U. 11.00 i Man kirke: Høymesse v/ Anders Aschim. Nattverd. 
Offing i KRIK 
10.oktober 
U. 11.00 i Enebakk kirke: Høymesse  vlNorborg. Offing til bru-
debibler. Jubileumsfeiring 50-5rs konfirmanter. 
1(1. 11,00 i Mari kirke: Høymesse v/ Aschim. Offing til menig-
hetens arbeid. Jubileumsfeiring 50-ks konfirmanjer. Utdeling 
av <<Godt Nytt>> og kirkekaffe. 
17.oktober 
kl.1 1.00 i Mari kirke: Ung messe v/ Ole Jørgen  Andersen. Of-
ring til KFUK/KFUM. 
K1.1 1.00 pA Stranden bedehus: Familiegudstjeneste v/n As-
chim. Barnas rnisjonsdag. Flateby barnekor deltar. 
24.oktober 
kI. 11.00 i Enebakk kirke: Høymesse  ved Norborg. Flateby bar-
nekor deltar. Offing til Amnesty International. Konfirmantpre-
sentasjon og kirkekaffe pA Herredshuset. 
Kl. 1.00 i Mari kirke: Høymesse  v/ Aschim. Misjonskoret del-
tar. Offing til Amnesty International. Konfirmantpresentasjon 
og kirkekaffe pA menighetshuset. 

Telefonnummer til kirken: 
Menighetskontoret 
	

64927141 
Sokneprest Eystein Norborg 

	
649261 50 

Kapellan Anders Aschim 
	

64924901 

I anledning 
min 85 ãns dag 

Jeg vii gjerne sende en takk 
til alle dere som sendte meg 
blomster, alle gayer og til 
alle dere som var med A lage 
en fin ramme om min 85 Ars 
dag. 
Vennhig hilsen Helge Hansen 

Har noen funnet?! 
øidis mistet sift kamera pA 
St. Hans aften ved Øieren, 
Flatebydalen. Har noen fun-
net det sA ta kontakt pA t1f.64 
92 8045 etter kl.20.00. 
Hun vii bli veldig glad for A 
IA det igjen! 

Vere med pa 
julemarked i 
Kirkebygda?! 
Enebakk Skolekorps skal 
ogsA i Ar arrangere Juleman-
ked utenfor Joker i Kirke-
bygda lørdag 041299 
Alle lag, foreninger og en-
keltpersoner som ønsker og 
delta med salgsboder eller 
stand. bes ta kontakt med: 
Kalle Solvang pA tlf. 64 92 
63 76 eller Marion Enger tif. 
64 92 71 32 
LA OSS SAM 	L.GE Er 

KED I KIRKEBYGDA! 
Enebakk Skolekorp 

Norges Koinne-og 
Famlileforbund 

Loppemarked 
Loppemarked m/ kafd pA 
Mjr Ungdomsskole lørdag 
16 okrober 99 
U. 10.00 - 14.00 
Levering av lopper fredag 
15.10.99 fra kl.18.00 - 21.00 
pA Mjr US 
Velkommen 

Arr. Norges 
Kvinne og Familieforbund 

Ytre Enebakk 

Enebakk 
Helselag 

inviterer til mAnedstreff 
pA Herredshuset. 

tirsdag 12 oktober og 
mandag 8 november 
Vi motes U. 11.00 

Alle er hjertelig velkommen 
Heisela get 

Oldboysfest pa 
Flateby Samfunnshus 
Dansefest med middag, for 
alle over 40 Ar. 
Høstens treff for alle ene-
bakkinger 40 til 100 Ar lØr-
dag 6 november U. 19.00. 
PAmelding ring: 
64 92 83 19/.82 72/64 82 88 13 
Arr. Samfunnhusets Venner 



Pleie- og omsorgsavdelingen har fortløpende behov for støtte-
kontakter. Vi trenger støttekontakter for personer med forskje!-
lige typer funksjonshemninger og vil gjerne ha kontakt med per-
soner i alle aldre av begge kjønn. 

Støttekontaktordningen er opprettet for a gjØre hverdagen rikere 
for den enkelte bruker, og bl.a. gi bruker mulighet til A delta pa 
forskjellige fritidsaktiviteter. 
Engasjementet dreier seg om fra 2-3 ti! 5-6 timers oppdrag pr. 
uke. 
Godtgjørelse og eventuell utgiftsdekkning etter avtale. 
Er du interessert tar du kontakt med driftsleder for funksjons-
hemmede, Jack Aadland, pA tlf. 64 92 44 60. 

Naturforvaitningen 

Onsker du a bit støttekontakt? 

Boliger i 
Enebakk 
kommune 

Enebakk kommune har fatt 
en forespørsel fra Utlen-
dingsdirektoratet for innvan-
drere (UDI) om a ta imot nye 
flyktninger for bosetting i 
1999. For at dette skal vre 
mulig, mA vi blant annet 
kunne tilby flyktningene et 
sted a bo. Har du en leilighet 
eller annen bolig du kunne 
tenke deg a !eie Ut til en 
flyktning el!er en familie? 

Henvendelse til sosia!avde-
lingen tlf.: 64 99 0140 

Lettere og bffligere 
a bli kvitt EE-avfall 
Romerike avfallsforedling (ROAF) ápnet 1.juni sr-
skilt mottak for elektrisk og elektronisk aviall ved 
alle sine gjenbrukstasjoner. 
Elektrobransjen har delt ansvaret for EE-avfall i tre ulike gruppe 
der elektrobransjen har delt ansvaret seg imellorn. Avfallet skal 
sorteres under de samme tre gruppene. 
RENAS tar hand om nringselektro, som i hovedsak utgjØr lys-
kilder, motorer, varmeovner, ha.ndverktøy og kabler. 
HVITEVARERETUR AJS tar hand om vaskemaskiner, komfy-
rer, kjø!eskap (uten KFK) og andre hvitevarer. 
ELEKTRONIKKRETUR A/S tar imot forbrukerelektronikk 
som radio, TV, elektrisk leketøy, kontormaskiner, tele- og dataut-
styr. 
Hos forhandlere og de kommunale gjenbrukstasjonene ma avfal-
let derfor sorteres i tilsvarende grupper. Forhandlere og kommu-
nen har plikt til a ta imot EE-avfa!l fra private uten kostnad. 

Til gârdbrukeren 
Har du tenkt A la noe av akeren overvintre i stubb? Hvis ja, og du 
fortsatt ikke har søkt om tilskudd iil endret jordarbeiding i host, 
ta kontakt med Inger, snarest, t!f 64 99 02 21. 

Søknad om erstatning for avlingssvikt er 31.10.99. Søknads-
skjema kan fAs ved henvendelse til avd. for Naturforva!tning, t!f 
64990221. 

Har du jordanalyser for din driftsenhet som er yngre enn 
8 fir? Hvis ikke, sá ma du tajordprøver i host. Skjema 
og esker kan du fâ hos oss. Gjødselplan ma utarbeides 
for hver vekstsesong! 

Ny jordbruksjef og miljøvemrádgiver 
Siden første august har Jon Gunnar Weng fylt stillingen som 
landbruksjef og miljøvernrAdgiver i Enebakk. Anders Lein sluttet 
samme dato euer 34 Ar i landbrukets qeneste i koinmunen. Weng 
som er bosatt i Enebakk er 45 fir og har bred relevant yrkeserfa- 
ring. 

Gebyr ved henting av barn etter stengetid i 
barnehage/skolefritidSOrdfliflg(SFO) 
I henhold ti! forvaltningsloven §38, kunngjØres at Enebakk kom-
munestyre i mote 14. Jum 1999 sak 43/99 har vedtatt følgende: 
1) Foreldre som henter sine barn i SF0 e!ler i barnehagen etter 
stengetid kan avkreves et omkostningsgebyr for ekstra lønnsut-
gifter SFO/barnehagen blir pAført. 11999 vil dette gebyret vre 
200 kroner pr. pAbegynte hele time. Gebyret justeres Arlig Ut fra 
gjeldende !ønn for assistenter til en hver tid. 

2)Gebyret brukes ikke dersom foreldrene har butt forsinket pA 
grunn av ekstraordinre forhold som f. eks ekstreme vrforhold, 
og det er en engangshende!se. 

Barn pa venteliste 
Tallene fra august viser at 343 barn i dag har barnehageplass i 
Enebakk. Nar det gjelder ventelisten me!der barnehagene at de i 
dag has rundt 80 barn til sammen som ønsker, men ikke har, til-
bud om barnehageplass. 

BARNEHAGEPLASS LEDIG! 
Kirkebygden barnehage har ledig barnehageplass fra 
15 august 1999. 
Søknadsskjema fAs ved henvendelse til kommunen 
tif. 64 99 0100 
For nrmere opplysning - ta kontakt med styrer 
tif. 64 92 72 02 

LEDIGE BARNEHAGEPLASSER! 
Lotteberg har noe ledig kapasitet We for 

barn over og under 3 Ar. 

Vi ti!byr bAde hele og de!te p!asser 
(oppholdstid etter avtale) 

Ta kontakt for flere opplysninger! 
Tel.: 64 92 62 62 
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AVSKJEDSFEST 
Mange av de som 
reiste hadde pa den 
korte tiden de var i 
Enebakk kiart d 
knytte seg til bade 
nye venner og fa et 
godtforhold til Ene-
bakk. Shemzi Rudari 
(t.v) her med rektor 
Oddvar Stubberud 
var glad for en an-
ledning til a si ett 
ski kkelig farvel og 
tusen takk til venner, 
beboere, ansatte og 
la'rerefØr han dro. 

Situasj onsrapport Bjerkely 
Siden oppstart 19 mai da de første flyktningene fra Kosova ankom har det skjedd mye pa Bjerkely. 
De pafølgende dagene ankom det stadig flere. totalt var det i perioden mai til medio august 73 per-
soner som bodde pa mottaket med smâ og store. De fleste kom da fra flyktningeleirer i makedonia, 
via transitt mottak til bjerkely. 

Tekst: Arne Granheim 

YTRE ENEBAKK: Alle som 
kom ble tatt godt imot av sâ 
yel ordfØrer, radmann og an-
satte pa mottaket. FØr de første 
kom var det utfØrt ett enormt 
arbeid i forbindelse med kiar-
gjøring og opprustning av 
Bjerkely. 
Frivillige tro til 
Et tell samarbeid mellom 
kommunens ansatte og frivil-
lige fra og lag og organisasjo-
nermâtte til for a fâ dette til. 
Men uten hjelp fra visse lag og 
foreninger, yule det ikke vrt 
mulig a fâ til dette tilbudet pa 
si kort tid. Vi vii sende en takk 
til alle som deltok. Beboerne 
ved mottaket fikk anledning til 
uttrykke sin takknemlighet da 
det i samarbeid med sanitets-
foreningen og beboerne selv 
ble arrangert sommerfest pa 
Bjerkely. Det var stor stem-
ning og mat fra bade Norge og 
Kosovo. 

25 har reist 
Sommeren har vrt en rolig 
tid pa mottaket, med tid for fa-
milier og venner til a kunne 
tilbringe en tid sammen uten 
frykt for krig og andre pâkjen-
finger. Noen brukte somme-
ren til a forberede hjemreise 
ettersom det ble fred i hjem-
landet deres. FØr noen kunne 
tenke pa a reise tilbake, matte 
papirer ordnes, og i og med at 
det var mange som Ønsket a 
reise var det mye arbeid for 
dette kunne skje. De ansatte i 
samarbeid med norske politi- 

myndigheter, UDI og andre 
jobbet pa spreng, og i begyn-
nelsen av august var det kiart 
for de fØrste til a reise til Ko-
sovo. 2 personer dro august, 
og 18 august dro det hele 21 
personer fra Bjerkely. 

Farvelfest 
Følelsene var sterke da vi 
skulle ta farvel, sorg og glede 
om hverandre. Familier tok 
avskjed med nre slektninger 
som har valgt a bli i Norge, og 
med vernier som de har fall i 
Enebakk den korte tiden de 
har vrt her. Mandag 16 au-
gust hadde vi avskjedsfest pA 
mottaket. Etter avreise tirsdag 
fra Bjerkely til Onsrud transitt 
mottak pa Gardermoen, ble 
svrt stille pa Bjerkely noen 
dager. Ansatte og beboere 
brukte tiden til a snakke sam-
men, og med a vente pa signal 
om at alle var kommet trygt 
frem til Pristina. Det er glede-
lig at alt gikk bra, og senest 3 
september mottok vi en fax 
fra Pristina fra en som hadde 
vrt pa Bjerkely, hvor han sier 
at alt star bra til, men at det er 
mye arbeid a ta fatt pa nar det 
gjelder a bygge opp igjen lan-
det. Han takker sa mye for 
oppholdet i Norge/Enebakk, 
og at alle her har vrt med a gi 
han og de andre styrke til a ta 
fatt pa arbeidet i hjemlandet. 

Familier fra Iran 
PA Bjerkely arbeider vi na med 
planer for de som er pa motta-
ket, og for nye som kommer. 

Den siste tiden har det kom-
met familier fra Iran. dette er 
mennesker som ogsa kommer 
fra en vanskelig tilvre!se i 
eget land og har sin historie og 
fortelle. Med to ulike nasjona-
liteter pa mottaket mØter vi 
nye utfordringer hver dag. De 
ansatte er alle innstilt pa a yte 
maksimalt, og vi far stadig p0-
sitiv tilbakemelding pa at 
Bjerkely og Enebakk er en god 
plass a 

Skole og arbeid 
Det arbeides na mye med A 
skaffe arbeid/aktiviteter for de 
voksne. Samarbeidet med sko-
lene for a fA integrert barna er 
og godt i gang. Skoleetaten 
har arbeidet hele sommeren 
med norskundervisning til 
barn og voksne, og i forhold til 
barna og ungdom i forhold til 
skolestart. Samarbeidet er 
svrt positivt. Vi retter ogsA en 
takk til flere bonder som har 
tilbudt arbeid til flyktningene, 
noe som gjør at de føler at gjør 
nytte for seg. For de som gAr 
forbi Bjerkely, vil de fleste ha 
observert at alle bygninger er 
ma!tJrehabilitert og omrAdet 
rundt er i aktiv bruk hver dag. 
Dette arbeidet er i sin helhet 
utfØrt av beboerne se!v. Det er 
god stemming blant beboere pA 
mottaket, og vi kan si med 
hAnden pa hjertet at det ikke 
har vrt nevneverdige konflik- 
ter sa langt ved mottaket Alle 
gjør sitt for at alt skal fungere 
og at beboere og ansatte skal 
trives. 



SAMARBEID OM BARN OG UNGE I ENEBAKK KOMMUNE 
Tekst: Kari Svarstad, koordinator for barn og unge 

Tenk trivsel - tenk Enebakk, 
er mottoet for bygda var. 
Legger vi dette til grunn, har 
vi som innbyggere et godt Ut-
gangspunkt a arbeide Ut i fra. 
Nar jeg her i denne sammen-
heng bevisst velger a uttrykke 
meg pa denne mâten, er det 
fordi vi alle, liten som stor, har 
like rettigheter i vrt samfunn. 
Nár dette er sagt vii det vre 
noen som av ulike grunner 
trenger litt hjelp pt  vegen. 
Det er her tverrfagiig samar-
beid kommer inn. 

Forebyggende arbeid 
Enebakk kommunestyre ved-
tok tidligere i i.r en handlings-
plan som nettopp skal favne 
arbeid av forebyggende art, 
samt iverksettelse av ulike til-
tak. 
Denne planen er det full enig-
het om, og den er forankret til 
etatssjefsnivâ. Som resultat av 
dette, er ná tidspunktet tilstede 
for a sette tiltakene Ut i livet. 

Ønsker foreidrene med 
Fra ultimo september vii det 
derfor settes igang Tverrfag-
hg Forum i hver krets. 
Disse kontaktmøtene  blir av-
holdt hver 6.uke og de vii vre 
sammensatt av helsesøster, 
barneverntjenesten og pedago-
gisk psykoiogisk tjeneste. Her 
vii det selvføigelig vre et 
sterkt Ønske om at foreidrene 
er representert. Andre natur-
lige samarbeidspartnere vii bli 
trukket inn ved behov. Dette 
kan vre bl.a. kulturetaten, 
pleie og omsorgsetaten,tek-
nisk etat, skole og barnehage, 
frivillige lag og organisasjo-
ner. 

Drøftingsforum 
MØtene blir i størst mulig grad 
lagt til helsestasjonen, med 
unntak av Ytre Enebakk hvor 
møtene foreløpig avholdes pa 
Ytre Enebakk skole. 
Disse mØtene  skal vre et 
drøftingsforum for bekym- 

ringssaker blant barn og unge. 
Det skal ogsã ha en viktig 
funksjon som et nøytralt  sted 
hvor det er mulig a søke hjelp, 
snakke og fâ gode rád. 
Mandatet vart er at vi skal 
finne fram til gode løsniiiger 
for barnetlungdommen det 
gjelder. 

Fruktbart samarbeid 
For a fA til et fruktbart samar-
beid pa tvers og hvor alles in-
teresser blir tatt pa alvor er vi 
avhengig av respekt og tiilit. 
Konlakten med hjelpeappara-
tet kan for noen fortone seg 
som en ekstra byrde snarere 
enn som hjelp til a komme vi-
dere. 
Det er nettopp dette vi vii 
gjØre noe med. Vi Ønsker a bli 
et tilgjengelig forum for hele 
kommunen. Et sted hvor det 
vektlegges forebyggende ar-
beid og konkret hjelp til barn 
og unge. 
Ta derfor kontakt med oss. 

20 AR.- Deter hyggelig a se 20-ârs kamp bli virkelighet, sa Ordfører Jorunn Buer og var stolt over 
a kunne overrekkeflerbrukshallen pd Flateby til kultursjef Per Sandvik. 

Hall med takhoyde 
Over 300 deltok pa kjempefest som markerte den offisielle ãpningen 
av Akerhus eneste store flerbrukshall, Flatebyhallen, 28 august. 
Tekst/foto: Helvi Saitnes 

FLATEBY: Det var mange 
som la til et >>endelig>> i sine 
taler da den offisielle âpningen 
av den 3500 m2 store flerbruks-
halien pa Flateby fant sted. 
- Dette er et resultat av 20 árs 
kamp for a fA en hall pa Fla-
teby, og endeig star den her. 
Og siden hallen na ligger i til-
knytning til Stranden skole sa 
markerer det at jeg ikke er 
noen prinsipprytter. Jeg sa 
nemlig denne hallen lagt til 
Streifinn, sa ordfØrer Jorunn 
Buer i sin ápningstale. Hun 
takket videre Lønnheim  entre-
prenørflrma for et meget posi-
tivt samarbeid, og plan og 
byggekomiteen for rask og ef-
fektiv saksbehandling. 
- Enebakk idrettsforening har 
gjort en flott dugnadsinnsats. 
Alie bidrag til hallen har vrt 
kjrkomne og ikke minst har 
Enebakk IFs forskuttering til 
kafé gjort sitt til at hallen er sa 
komplett som den er i dag, sa 

Buer og overrakte hallen til 
kuitursjef Per Sandvik. 

Kulturell storstue 
InnpA 20 millioner har hallen 
kostet, og eneste i sitt slag i 
hele Akershus. Den kan ska-
pes om til en ideelle arena for 
alle typer idrett og andre kul-
tureile arrangementer. 
- Dette er kommunens x.stor-
stue>> for kultur ril bruk for 
alle innbyggere i og rundt vAr 
kommune, sa Per Sandvik for 
han overrakte hallen videre til 
Ragnar Bergskaug, leder Ene-
bakk IF. 
- Vi ma alle se det som en Ut-
fordring nAr det gjelder A se 
hva dette bygget kan brukes 
til, understreket Bergsskaug. 
Blant en lang rekke av gratu-
lanter med &aver  var Fotbail-
forbundets Age Tovan pa 
plass med 10 fotbailer i bar-
nestØrrelse. 
- Jeg er stolt nAr noen klarer a 
fA til ett slikt fiott anlegg som 

dette. Her haper jeg det ogsa 
gjøres rom for uorganisert 
idrett, sa Tovan. 

Egen marsj 
Enebakk kammerkor, Stran-
den skolemusikkorps, Ene-
bakk Janitsjar og en gruppe 
unge messingblasere testet 
hallen apthngsdagen. Dom-
men var kiar, hallen fungerer 
godt ph konserter. Spesielt ett 
musikkstykke lØd svrt bra i 
hallen og det var Johan østbys 
nykomponerte >> Flatebyhal-
lens marsj>> som ble urfrem-
ført festdagen. I takt og tone 
en Mar seiersmasj, spesialbe-
stilt til Apningen. En annen 
som leverte kunst pa bestilling 
var Sissel K. Sundby. De tre 
spydspissene i prosjektet, fikk 
hvert sitt bilde som hadde fel-
les arbeidstittel >> Hallen under 
arbeid>>. En gave fra Enebakk 
IF som Jorunn Buer, Asgeir 
Hansen og Per Erik Kristian-
sen satte stor pris ph. 

V ENEBAKK IOMMUNE 
UTDELIN(YAV LEGAl' 

Karl Lund og hr Legat 
Renter av-legatet deles Ut ul ungdom i Enebakic som skal gjen-
noingA landbruksskole, 
fyIkessko1e fylkets husnior$kote, gartner1re eller hgnende 
landbruksutdanmng 

Sammensltt legat 
Renter av Enebakk kx>nnnunes ainmenslAtte legat skal deles Ut 
med fi part til pensjomster ellet ufØretrydede'iEnebakk og fi 
P art til skoleung4om,. hjernrnehø±àndëi:Enebal& til Utdannjug 
utover grunnskolen.  

Thy Bøhiers Jegat 
Renter av legatet skal deles ut til bra, evnenlc og virkelysten 

i . ungdom i Enebakk, som trenger Økonomisk støtte til utdmn 
tjordbruk, skgbrtkog binannger sobØier UI isse bYve 
gnpper 	 1 

Søknadsskjeinaerl nrmere opplysmnger fâes ye 
delse UI Enebakk: personalkontor-.tlf 64990160. 
Søknadene, vedlagtkopi av skolebevis,, sendes Bnebakk 
naJønt 911, Eneb'akk nmen 15 Oktober199> 
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Komniineii informerer 
TVERRFAGLIG FORUM 
har disse mØtetidene for jul: 
MØtetid: 	Hver 6.uke i hver krets. 

Onsdager fra U. 14.00 - 15.30. 
MØtested: 	Flateby helsestasjon 

Kirkebygden helsestasjon 
Ytre Enebakk skole, møterommet. 

Uke 38: 22.09.99 FeiiesmØte Flateby og Kirkebygden. Sted: Kir- 
kebygden helsestasjon. 
Uke 42: 20.10.99 Ytre Enebakk 
Uke 44: 03.11.99 Flateby 
Uke 46: 17.11.99 Kirkebygden 
Uke 48: 01.12.99 Ytre Enebakk 
Uke 50: 15.12.99 Flateby 

Utover disse tidene vii jeg at dere tar direkte kontakt med meg, 
enten via telefon eller om dere kommer innom meg pa Herreds-
huset 

Mitt brennende Ønske er at Tverrfaglig Forum skal bli et mote-
sted hvor det vii vre naturlig a søke hjelp. 

Jeg ser fram til et trivelig og fruktbart samarbeid for barn og unge 
i kommunen vAr. 
-og husk, ta kontakt, ingen bekymringer er for smA eller for store. 

TV-INNSAMLINGSAKSJONEN -. 
24. OKTOBER 1999 

"DIN INNSATS - ANDRES FRIHET" 

Amnesty International 
I forbindelse med Arets TV-innsamlingsaksjonen 24. oktober 
vil alle husstander i Enebakk fA besøk av bØssebrere fra U 14. 
00 og utover denne søndagen. 

Følgende personer er ansvarlig i kretsene: 
Ytre Enebakk: 	Bei-it Siegel 	64 92 73 20 

Ma 	SndhkM 924956 
64927036 

Hovedansvarlig: Jorunn Buer 	64 99 01 08 
mobil 92615934 

ønsker du a were bssebrer kan du henvede deg til de oven-
nevnte. Dersom det er husstander som ikke fAr besØk av bØsse-
brere, vil det bli lagt en giro i postkassen. Det kan ogsa set-
tes inne penger pa egen konto i Sparebanken NOR. 
Ta godt imot bøssebarerne. 

Naturforvaitningen 
Revidert forskrift 
Kommunestyret vedtok 14 juni 1999 fly Forskrift om bruk av mo-
torfartøy og start og landing med motordrevet luftfartøy ph innsjø 
og vassdrag i Enebakk kommune. 
I vedtaket iegges det spesiell vekt ph den uttalelse og innsigelse 
Fylkesmannen i Akershus i Oslo har fremmet i saken, og dermed 
trekkes paragraf 3 b vedrørende vannski aktivitet ph Mjr fra for-
skriften. Videre heter det at kommunen stiller seg positive til den 
virksomhet som drives ph Mjer og at den mA fortsette og videre 
mA innarbeides i kommunedelpianen. Enebakk kommune vii 
fremme egen reguieringsplan for omrAdet som forutsettes slutt-
ført til neste sesofig. Det er vedtatt og gi disposisjon til fortsatt 
virksomhet ph Mjar til dette arbeidet er sluttfØrt. - 
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Hostutstilling 
Enebakk Kunstforening 

Apner sin høstutstilling i Gaileri Larsbraaten 25.september 

Utstillere: 
Ann Helen Heiaas, Tinter - akvareil, akiyl og kritt 
Ida Indseth, Kirkebygda, Enebakk - akvareli og keramikk 
Apent: 
lørdag/søndag: 25 og 26 september og 2 og 3 oktober 
ki.12.00 - 16.00 

Gaiieri Larsbraaten, liliestrØrnvn.475, 1912 Enebakk - 
busshoidepiassen <<TømmerbrAtan>> 

Vennlig hilsen 
Enebakk kunsforening 

BRUKSHJSTQRJE: - Ragnhild JØlsen har ikke en heit ubetydelig rolie i stykket siden deter i hennes bøkerjeg har 
hentet de historis/ce fakta, pdpeker Stig Adolfsen her med de andre medvirkende(nederst v), Hans østereng(bak) 
og Geir Hauger 

  

Publikum skal fâ oppleve sangspillet "Fyrstikk 
folket" pa historisk grunn i hjertet av Ekebergda-
len 

Tusenaorsfem*sng med sperm 
Man tar ikke munnen for full om man pstr at kulturprogrammet knyttet til 
2000-ãrs feiringen i Enebakk er spekket med godbiter og vitner om at folkets 
Ønsker er tattpã alvor. 
Tekst/foto: Helvi Saltnes 

ENEBAKK: Alle lag og fore-
finger i Enebakk har fâtt 
komme med Ønsker og ideer 
om hva Kulturkalenderen bØr 
inneholde nâ som tusenrs-
skiftet skal markeres. Spennet 
i programmet vitner om stor 
kreativitet og at kulturavde-
lingen har tatt Ønskene pa al-
vor. 
- Vi has mottatt en rekke for-
slag og har endt opp med et 
program jeg vii pasta er kvali-
tativt swert bra. Vi har fire 
konkretet bestillinger, et sang-
spill, et teaterspill, en stor kor-
oppsetning og en separatutstil-
ling. Pa plakaten har vi 20 pro-
gram som er eksterne og hele 
30 lokale, opplyste kultursjef 
Per Sandvik. Det absoiutt 
mest spennende prosjektet pa 
programmet mA kunne sies A 
were Stig Adoifsens sangspili 
>>Fyrstikkfoiket>>. 

Eget Enebakkspill 
Dette blir en fantastisk kjem-
peoppsetning pA gammel fa-
brikkgrunn inne i Ekebergda-
len. 100 aktører er tenkt inn i 
oppsetningen og Ragnhild JØi-
sens Brukshistorie ligger som 
grunnpilarer i handlingen. 
Spillet vii ha egen instruktØr, 
og fern profesjonelle sangere 
vii fA sentrale roller. Kor og 11 
manns orkester skal pA plass 
midt i hjertet av dalen, og na-
turens eget amfi skal tas i 
bruk. 
- Seive historien har blitt til ãr 
inne i hodet over en periode pA 
rundt tre. PA rusleturer langs 
eiva i Ekebergdalen har jeg 
ofte tenkt pA det livet som en 
gang utspant seg her. Med en 
stor fabrikk som mA ha holdt 
liv i rundt 2000 rnennesker, 
forklarer Adoifsen. Som god 
fødseishjelp til stykket har 

Stig trukket med seg swert 
dyktige folk. Som idemaker 
og kjentmann pA stedet has 
han bidratt med selve kjernen 
og skjeiettet i oppsetningen. 
Fortolkningen av sine fortel-
linger og sitt tankespinn har 
han overlatt til Hans østereng. 
Det musikaiske svØpet star 
komponist Geir Hauger bak. 
- Ragnhild Jøisen har ikke en 
helt ubetydeiig roiie i stykket 
siden det er i hennes bøker jeg 
har hentet de historiske fakta, 
pApeker Stig. Kanskje er dette 
begynneisen pA floe som kan 
bii Enebakks eget Ariige spill? 

Kor viser styrke 
Øistein Moholt has fAtt bestii-
lingen som smed nar Arhun-
drets korkonserten skal smies. 
Som arena has han valgt seg 
den ikke beskjedne Flateby-
hallen. 
- Jeg ser for meg ett kor pA 

mermere 250 sangere. Med-
lemmene hentes fra fire vok-
senkor, fire ungdorns- og bar-
nekor og fire irnporterte kor 
fra vk vennskapskommune i 
Sverige, Hanimarö, opplyste 
dirigenten. Tekster og rnusikk 
vii were knyttet tett til 2000 - 
ass markeringen. Fred, frihet 
nierhet og samhoid er temaer 
som automatisk dukker opp 
hos Moholt. 
- Dette er et prosjekt som 
handler om noe mer enn det A 
fremfØre for et publikum. In-
tegrering og bruk av spontani-
teten i publikum er en vesent-
hg del av det hele, og det er 
det som gjør prosjektet sA 
spennende A jobbe med, avsiø-
rer Moholt. 

De dramatiske 
Enebakk Dramatiske Siskap 
vii nok med sitt >>Spel 2000>> 
gA av med en skikkeiig hjem- 

meseier denne gangen. Det lo-
ves en dramatisert reise i egen 
historie, >>gjenoppdageise >> av 
Enebakk, i en enkei teatralsk 
form. Historien gAs via adelen 
pA Coiletgodsett, innom gArd-
brukeren anno 1890, husmo-
ren 1990 og ikke minst >>inn-
fløtteren>>. Tekstene stAr fern 
iidfuile- og dramatiske kvinner 
bak, Mari Hiliestad, Grete Juel 
Sverre, Grethe Venner, Tove 
Winnje og Frøydis  Woldstad. 
Dramaturgi og regi er ved Liv 
Aakvik. Komponist og musiker 
er Dag BrAthen. Smakebiter fra 
stykket bie servert pA presse-
konferanse i august, og advar-
selen mA lyde noe retningen av 
at -her vii noen og en hver fA 
sitt speiibilde presentert. 
Astrid Holtop med sine tepper 
pA separatutstillinger er fjerde 
bestilling i forbindelse med 
feiringen. 

"Dette er et prosjekt som handler om noe 
mer enn det a fremfØre for et publikum. Inte-
grering og bruk av spontaniteten i publikum 
er en vesentlig del av det hele, og det er det 
som gjør prosjektet sa spennende A jobbe 
med" 

øystein Moholt om sitt bestillingsverk. 

Enebakk Drarnatiske Sceskap: I sitt bestillingsverk fremstâr de dramatiske i en drakt vi enebak-
kinger virkelig liker a se dem - med riktig mange guilkorn slik at vi kanfâ ledd litt av oss selv! 

AA 



ENEBAKK 
B IBLIOTEK: 
RMhuset, Kirke-
bygda 
Postadr.: Postboks 
74 
1912 Enebakk 
TIC: 6499 02 00 
Fax: 64 92 70 98 
E-mail: enebakk.bi-
bliotek@ah.telia.no  

Biblioteket 
informerer 

Apningstidene: 
Sommertiden er over for bi-
blioteket og vi er tilbake med 
vanlige Apningstider fra 1. 
september. 

Bibliotekets âpningstider 1. 
september - 30. april: 

Mandag: 15-20 
Tirsdag: 10-15 
Onsdag: Stengt 
Torsdag: 15 - 20 
Fredag: 10 - 15 
Lørdag: 10 - 14 

Rytmisk jazz: En strdlende vakker hØstdag skapte turstemning og gjorde sitt til at svcert mange tok 
turen Ut pd gallerirunde og blant anneet flick oppieve Stig Adolfsen og Geir Hauges toner til tip-

ningen av minneutstillingen pd Galleri Loppa. 
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kelse hos kritikerne, de fleste 
dog positive! 
I denne romanen finner man 
kjrlighetshistoriens patos, 
kriminalromanens spenning, 
eventyrets poesi, og burlesk 
humor, Mg. Cappelens Bok-
klubb. VG's Bent Kobro gir 
boken terningkast 5 - og sir 
bl.a.: <<Gert Nygárdshaug kan 
mer enn de fleste om hva som 
fins mellom himmel og jord. I 
og med <<Prost Gotvins geo-
metri>> hat han prestert en hel-
støpt roman om et søkende, 
nysgjerrig, religiøst mennes-
kes streben etter meningen 
med livet>>. Intet mindre! 
I ir komnier han med en ny 
samling eventyr Ira Nord-øs 
terdalen: >>Pengegryta i Troll-
berget>. Her kan man lese om 
stygge trol vakrejenter, gjeve 
gutter og grdige gubber. En 
fin høytlesningsbok  for hele 
familien! 

Gjør et kupp pa virt BOKSALG 
Vi hat i sommerens lop gjennomgátt en stor del av boksam-
lingen og luket Ut FLERE TUSEN slitte og uaktuelle eksempla-
rer. Vi hat nâ fãtt lagt inn hele boksamlingen pa data - dette gir 
bedre service for publikum! 
Vi inviterer derfor til stort boksalg med masse godbiter i okto-
ber! Fra 1. - 31. oktober selger vi alle slags urgatte bøker - fra 
romaner og dikt til reisehAndbker, biografler og barne- og 
ungdomsbøker m.m. 
Kom og fy11 opp en plastpose med bøker! Pris: kr. 50,-. 

SØk pa Jnternett i biblioteket: 
Vi hat en Internett-mackin staende til gratis disposisjon i hele 
âpningstiden! Man kan bestille rid for en halv time om gangen. 

MMMMMMW 

Bibliotekets hjemmeside kan n&s pa aslresse http:llwww.ene-
b2kk kommune-n& - klikk pa kukurliv med link ii! biblioteket! 
Her finder du hLa 	skjer I bib iokd, Mânedens bilde I 
biblioteket>> 
Vii du skrive e-post til biblioteket, skriv ti!: enebakk.bjbjjo-
tek@ah.telia.no. 

Ma* nedens forfatter I 
Enebakk bibliotek: 

Gert Nyg.rdshaug: 

FØdt 1946 pa Tynset i østerda-
len. Debuterte i 1966 med 
dilctsamlingen <<Sommerfu-
gler>>, og hat siden utgitt en 
rekke romaner, novellesam-
linger, diktsamlinger og bat-
nebøker. 
Han er kanskje mest kjent for 
bøkene om den kulinarisk an-
lagte detektiven Fredrik Drum 
- spennende - og til tider hy-
lende morsom lesning! 
Romanen <<Himmelbiomsure-
ets muligheter>. (1995) tar oss 
med pa en kontrastfylt reise til 
virkelighetens yuergrenser. En 
svrt tankevekkende og GOD 
BOK. I f)or kom <<Prost Got-
vms geometri>>. Denne boken 
hat fAtt en noe blandet motta- 

Mtnedens bilde 
Minedens kunstner i biblioteket er Inger Ih1ebk, som nylig har 
vrt utstilt i Galleri Loppa. 

Inger Ih1ebk er oppvokst i Oslo og er en kunstner med en svrt 
bred utdannelsesbakgrunn. Hun er utdannet biolog, logoped og 
kreftforsker. For inntil 10 lr siden var hun lrer pa Steinersko-
len. 

Hun valgte a forlate skolen for A gjøre det hun hadde allermest 
lyst til: a lage bilder.Inger Ih1ebk hat hatt flere separatutstil-
linger, bl.a. i Gallen Loppa, og hat deltatt i en del kollektivut-
stillinger. 

.Mdnedens bilde>> er malt av kunst-
neren Inger Ihlebirk og heter 

Holme i tdke. 
Bildet er til saigs ved Galleri Loppa. 

Biblioteket anbefaler: 

YTRE NENEBAKK: En mm-
neutstilling med kunstnere 
som alle hat hentet inspirasjon 
og bodd i Enebakk vat Galleri 
Loppas bidrag til 2000 Ars fei-
ringen. Her var vãre to virke-
hg store og kjente, Ragnhild 
Butenschøn (1912-1992) og 
Erling Enger (1899-1990), 
bredt representert i godt sel-
skap med Bjorn E. Christian-
sen (1930-1995), Magnus 
Bratfoss (1918-1997) og Han-
nes Derlick (1908-1990). 

Første i rekken 
Store besøkstall ble bekreftel-
sen pa at gallerieier Matgrethe 
Koren Batt hat likesinnede 
som gjerne tat et tilbakeblikk 
na som vi er i ferd med a pas-
sere tusena.rsmerket. Utstil-
lingen var den første  i en lang 
rekke av arrangementer som 
kulturetaten i Enebakk støtter 

i forbindelse med nettopp 
2000 ârs jubileet. 

Ikke like kjent 
- Bjorn vat verken opptatt av 
og selge eller stille Ut, sa at 
ikke mange er sâ kjent med 
ham er ikke merkelig, sier Liz-
zie Bornhøft, Christiansen kone 
og beste kritiker. Men pa mm-
neutstillingen ble bade bredden 
og talentet til Christiansen tatt 
godt 	vate 	pa. 
- Jeg selger de fleste av disse 
bildene, men ikke <<Mystike-
ren> fra 1974, for det er det bil-
det Bjorn ble antatt pa HØstut-
stillingen med. Det skiller jeg 
meg ikke av med, smiler Lizzie. 
Ellers sa var klart denne mm-
neutstillingen en salgsutstilling. 
13 av Hannes Derlicks motiver, 
fern Erling Enger trykk og Atte 
motiver av B.E. Christiansen 
kunne samlere fâ kjøpe. 

Minneverdig 
At dette ble en vakker, stern-
ningsfull og ikke minst minne-
verdig utstilling skyldtes mye 
den musikalske rammen Ut-
stiffingen vat gitt. Det er ikke 
alle gallerier som kan pryde 
seg taffelinusikere av et silk 
format som Galleri Loppa 

gjorde pa denne <<sommerda-
gem> i september. Klart kunst-
neriske utrykk i harmoni ble 
det med Stig Adolfsen pa bass 
og Geir Hauge pa* flØyeishom 
og trompet. 

Faste utstilhinger 
Enebakk kommune hat en 
sainling med et utva!g av Er- 

ling Enger og Ragnhiid Bu-
tenshcØns arbeider som faste 
utstillinger i Det gamle Her-
redshuset. Enebakk kommune 
hat motatt en gave som bestAr 
av en rekke bilder ay Bjorn E. 
Christiansens som er A finne i 
Enebakk radhus. 

Kunstnerisk 
tilbakeblikk 
Stort vakrere og mer treffende kunne ikke 
ãpning pa Enebakks 2000-firs markering 
vtrt gjort. Minneutstillingen pa Galleri 
Loppa 4 september ble et kunstnerisk tilba-
keblikk med fokus pa Enebakk som inspira-
sjonskilde. 
Tekst ogfoto: Helvi Saitnes 



iV hullurhaIrniiIir mmo 

oktober og november 

Oktober 
06. onsdag 

10. sØndag 

16.-31. 

24. sØndag 

28. og 29. 

30. lørdag 

November 
hele nov, 

03. onsdag 

6. lørdag 

06.Iørdag 

06-21 

7. søndag 

14. søndag 

20-12 

21. søndag 

28. søndag 

Liv Sundby, gyldenirer, Enebakk husiflidsiag, Râdhuset, kantina, kl. 19.00 

Kulturkafe, kr.100.-, øyvind Sund, Holtop, kl.15.00 

Kunstutstilling, Kari Middeithon, Galleri Loppa, 1Ø/sØ:12-16, ons 18-20 

østlandsketrekkspillfestival, Enebakk Trekkspillklubb, Flatebyhallen, (se nrrnere info) 

Dukketeater <<Rødhettc og ulven>>, Dârekisten teater. Rãdhuset. kveldsforest. 19.00 

Barnas dag, Kvinne og familieforbundet, stranden skole, kl.1518 

Salgsutstilling, Enebakk Husflidslag, Enebakk bibliotek, i âpningstiden 

Linberedning, vi lager kranser, v/ Røyse  og Svinning, Enebakk Husfl.lag, Ignarb., ki 19.00 

Familiedagen, Kvinne og familiforbundet, Mjter US, ki. 12-15 

PuIz (techno -party), kr.100.-, an. Ole Petter Berg for kultur kont., Mjrha1len, kl.21.00 

SaLgsutstilling, bilder/smykker, Leikny Derlick, Leiknys Galleri Flateby, lØ/sØ U. 12-16 
on/to kl.18-20 

Allehelgensmesse, Egil Hovland, Kor og messingblâsere fra Eneb., Eneb. Kirke, kl.19.00 

Kulurkafe, 100.-, Per Inge Thorkildsen, Holtop, kI. 15.00 

Kunstutstilling, Juleutstilling, Galler Loppa, lØ/sØ  12-16 ons. 18-20 

Konsert med Enebakk Blandakor og Eneb. Trekkspillklubb, Mjer US 

Julemesse, Stranden skolernusikkorps, Flateby samfunnshus, U. 13.00 
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Kultursider 

 

   

Nytt fra Kulturskolen 
Tekst ogfoto: Vigdis Uvizjev, rekrot Kulturskolen 

Fra hØsten 1999 er det 
ansatt to nye lierere i 
Enebakk kommunale 
kulturskole. 
Messingpedag 
SynnØve Hannisdahi er trombo-
nist og har sin utdannelse fra Nor-
ges Musikkhøgskole, Musikkon-
servatoriet i Bern og The Juilliard 
School i New York. Hun har i flere 
ârjobbet som freelancemusiker og 
messingblàsepedagog. 
I Enebakk kommunale kulturskole 
skal Synnøve jobbe med <<Bli 
Kjent>>-kursene, delta ved prosjek-
ter i grunnskolene og dessuten ar-
beide med messing-elever. 

Gitarpedag 
Mirosaw <<Carlos>> Kaczmarczyk 
er utdannet gitarist fra sitt hjem-
land Polen. Han har i mange âr ar-
beidet som profesjonell musiker 
bAde i Polen (leder og komponist 
for gruppen LOUD JAZZ 
BAND), i USA (American Or-
chestra ved Broadway Theatre) og 
i Norge (musikk1rer og bandin-
struktør). Carlos skal ved Enebakk 

kommunale kulturskole j obbe 
med individuell undervisning i gi-
tar (el.gitar/klassisk/jazz/vise). 

Ny p?t kontoret 
Marit-Kristin Trageton Borud 
Ny kontorfullmektig. Jobber 25% 
stilling for Enebakk kommunale 
kulturskole 

Apning av nytt skoleiir 
Onsdag 18. august Apnet Enebakk 
kommunale kulturskole offisielt 
det nye undervisningsAret med en 
Apen kveld for elever og foresatte i 
Herredsstyresalen.<<Gamle>> elever 
stilte opp med musikalske innslag. 
Spesielt fokus ble rettet mot Kul-
turskolens mAlsetninger for virk-
somheten: 

Individuell oppfølging 
Hver dcv skal føle at han/hun blir 
ivaretatt med den kunnskapen, de 
forutsetningene og de evnene ved-
kommende har. 

Oppleve fellesskap og samar- 

beid 
Ingen elever skal gA gjennom et 
KulturskoleAr uten a ha møtt andre 
elever. 

Alle skal fâ innøve 
'Eleven skal fA kunnskaper i det 
enkelte fagomrAdet med tanke ph 
en kvalitativ innøving av 
ferdigheter, skapende kreativitet 
og personlig uttrykk. 

Alle skal fA utøve 
Eleven mA oppleve at det som er 
innØved ogsA skal utØves; konser-
teres, utstilles, eksponeres til et 
publikum 
Disse mAlsetningene danner den 
pedagogiske plattformen som 
Kulturskolen vil bygge sin virk-
somhet ph. 

Retmngslinjer for støtte 
Det er utarbeidet visse retningslinjer for utbetling av 
kommunal stone, sanilet 100.000 kroner, ill reduk-
sjon av kontingenten for elever ved private musikk-
skoler i Enebakk. Den økonomiske støtten gis i pA-
vente av en avklaring av driftsform i forskriftene 
som vii komme til loven om kulturskoler. Det hen-
stilles til den kommunale kulturskolen om A innlede 
et samarbeid med de private musikkskolene i kom-
munen for a imøtekomme det samlede behovet for 
desentralisert musikk- og kultunindervisning for 
barn og unge. 

Kontroll 
Retningslinjene for utbetaling er ment som en kon-
troll ph at pengene brukes slik det ble fastsatt i kom-
munestyrevedtaket i august. Blant annet gjeider den 
kommunale stØtten  kun for reduksjon av elevavgif-
ten i andre halvAr av 1999. Videre følger stØtten ele-
ven og ikke plassen. Søknadsberettigede er elever 
som kan bekrefte at de er tatt opp ved private mu-
sikkskoler i kommunen. Eleven mA ha fulgt all un-
dervisning og ikke hatt flere enn tre dager fravrer i 
løpet av semesteret. Søknadsfristen er satt til første 
november i Sr og støtten pr. elev skal ikke overstige 
1.600 kroner som er den kommunale kulturskolens 
satser. 

GaUerl Loppa 

Bjerke bruk 
1914 Ytre Enebakk 

tif. 64 92 56 92 

Kari Middelthon 
maleri 

16. - 3 1. Oktober 

lør-/sØndager U. 12-16 

Snàl bruk av midler 

Tagging er en del av ungdomskultiren vi gjerne 
skulle v€ert for uten. En tankevekker for unge krea-
tive kan kanskje vcere at de ,nidlene som brukes til ci 
vaske, reparere og vedlikeholde kommunaleiendem-
spiser direkte av potten til barne og ungdomsarbeid i 
kominunen. 

To nye veier 
Gjøstigen og Kukleiva 
Gjøstigen 
Nye veier krever nye navn og i august fikk to nye 
veier i Ytre tildelt navn. En ligger i RAken og er en 
ny veier til nye boliger. Kulturadministrasjonens 
valg falt ph <<Gjøstigen>> et navn som er butt brukt 
helt fra for 1923 da omrAdet hØrte til en husmanns-
plass under Vik og Vestby gArd. OmrAdet ble da 
brukt til beite for kuer, og ordet gjø kommer av or-
det gjøkalv. 

Kukleiva 
Begrunnelsen til navnet ph den nye veien som gAr 
inn til nringsomrAdet ph Gran, er at Asen som 
veien gAr igjennom heter KukleivAsen. Kukleiva 
er et navn som er direkte avledet av stedsnavnet og 
ble derfor et valg som har tilhørighet til omrAdet. 

NY PA 
KULTUR-
KONTO-
RET: 
Marit-Kris-
tin Trage-
ton Borud 

APNING AV 
KULTURSKO-
LEN. 
"Vi skal ikkje 
soya boil 
sommenatta "-

sangelevene i 
vakkert ensem-
ble 

I 

Is 
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FL4TEBYBRJK:Vakkert, stille og idyllisk. Et enormt arbeid ligger 
bak øyerens perle og nâ er det bare for bygdas innbyggere c ta den i 
bruk. Her ligger alt til rette for en deilig dag eller et arrangement 

ka 

CT  
b ester 

I dag er det fá spor igjen av den industridrift som ble drevet i Flatebydalen gjennom árhundrer. I dag ligger Flateby 
Bruk som en perle av ett rekreasjonsomrdet ved bredden til øyeren, og bygningsrestene er butt spennende elemen-
ter i landskapsbilde. 

Foto/tekst: Helvi Salines 

FLATEBY: Det har vrt en 
lang prosess fra 1985 da 25 
dekar ble ekspropriert til fri-
omrde av eiendommen Fla-
teby bruk, og til i dag som om-
rAdet ligger ferdig til bruk og 
âpnet for alle. FriomrAdet er i 
dag pa nrmere 30 dekar, der 
det er tilknyttet 132 m strand-
lmje. Det er et enormt arbeid 

som er nedlagt i dette omrâdet 
som i dag ogsâ er tilgjengelig 
for handikappede. I boner og 
ore det har kostet komrnunen 
godt over en million og skape 
denne perlen av et friomrâde, 
selv etter tilskudd pa 550.000 
boner fra fylkeskommunen 
og direktoratet for naturfor-
vaitning. 

Tilbakebllkk 
Ved bekken gjennom Fiateby-
dalen liar det vrt indusiri 
gjennom ãrhundrer. Det har 
vrt mølledrift, sagbruk, tre-
sliperi og cellulosefabrikk. 
Endelig stopp for drift var i 
1930 ãrene, mens bygningene 
sto til etter siste verdenskrig. 
Det har med andre ord vrt ett 

yrende liv i orurâdet. I dag lig-
ger alt til rette for at stedet kan 
benynes til alt fra store arran-
gementer som teaterspill og 
konserter til vanlig rekrea-
sjons omrâde. Rester av byg-
ningene fra en svunnen tid er 
av landskapsarkitektene brukt 
til a gjØre iandskapet spen-
nende. Smabathavnen som er 

lagt til omrâdet er et annet ele-
ment som gir liv til stedet. Si 
nâ er det bare opp til Enebakks 
innbyggere og ta i bruk omrâ-
det. Om badesesongen er noe 
pa hell i slutten av september, 
sA legg gjerne søndagsturen til 
Flateby Bruk, det er en flott 
plass for folk i aile aldere. 

Altematievt tilbud i Enebakk 
Hun er nyetablert homøopat i Ytre Enebakk og utøver kanskje den behand-
lingsformen det finnes flest meninger om bade nâr det gjelder form og virkning. 

Tekst/foto: Helvi Saitnes 
YTRE ENEBAKK: Mange 
har gjort seg opp en mening 
n.r det gjelder alternativ be-
handling. Etter fern árs studie 
ved Norsk Akademi for natur-
medisin føler nyetablerer i 
Enebakk, Reidun Ltlbbe, seg 
sikker pa at hun kan hjelpe 
svrt mange. 
- Det er en utdannelse som gir 
deg mange ben a stâ pa som 
behandier. Som ferdig utdan-
net homøopat  har man vrt 
innom fotsoneterapi, Øreaku-
punktur, urtemedisin, kost-
holdsveiledning og vitamin-
og mineralveiledning. Og nes-
ten det viktigste av alt, vi bru-
ker god tid til a lytte til og 
kartlegge pasienten. Ikke 
minst er det viktig a finne 
raskt Ut om pasienten ikke 
heist burde vrt hos en lege, 
understreker Reidun. Hun har 
ingen ilusjon om at hun kan 
erstatte skolemedisinen, sam-
tidig som hun er sikker pa at 
homøopati kan behandle sine 
pasienter vel sA bra som en 
lege kan i mange tiifeller. 
- Det handler om a tilføre 

kroppen den energi den 
trenger for a helbrede seg selv. 
Og her handler det ikke om a 
finne rett tablett, men a finne 
.rsaken til plagen. Det er det 
viktigste av alt, firsaken, un-
derstreker LUbbe. 

Ny i Enebakk 
Reidun er ny behandier i Ene-
bakk, men egen praksis har 
hun hatt i tre 3x allerede. I 
toppetasjen pa Ski Storsenter 
leier hun Ut praksisen som var 
starten pa karrieren, 
- NA driver jeg hjemmefra og 
har innredet kontor i kjeileren. 
Men drØmmen er a komme i 
et fellesskap her i Enebakk der 
flere behandlere kan samar-
beide, gjerne i tilknytning til 
et iegesenter, sier Reidun. 
Hun avsiører at mange ikke 
tor a si til sin lege at de har 
forsøkt hornøopati fØrst, noe 
Reidun synes er litt trist. 
- Det er kiart en lege kan dra 
nytte av de observasjoner og 
det bilde av pasienten en ho-
møopat har sin utredning. Nar 
vi sender en pasient til iegen 

er det jo fordi vi vet vi ikke 
kan hjelpe pa den mest effek-
tive mâten. Da har vi jo brukt 
timer pa en pasient for a finne 
hvor plagene sitter, sier Rei-
dun. 
NA kan det virke som om det 
er sjeiden at homøopat hjel-
per, men her understreker ho-
møopaten det motsatte. 
- Svrt ofte kan jeg hjelpe, 
ikke minst fordi behandlingen 
er sA helhetlig. Det handler 
om A tiifØre  kroppen energi. 
Mange stiller seg tvilende til 
om medisinen sorn er sA for-
tynnet og potensert kan virke, 
men energien er igjen i midde-
let. Jeg synes det er sA logisk. 
Kroppen sier >>hallo, her 
trengerjeg litt hjelp>>, og da er 
det nun oppgave A finne det 
som passer best. Her kommer 
Jo kostholdet inn som en vik-
tig faktor ogsA. Tenk hva vi 
dytter i oss. Som sanimenlig-
fling yule vi ikke finne pA A 
fylle diesel pa en bensinmotor. 
Kroppen vAr er ikke noe an-
nerledes. Reidun Lübbe kunne 
ha snakket i timevis om dette 

HOMØOPAT: Reidun 
Enebakk 
tema, men hun understreker at 
nAr det gjeider pasienter har 
hun taushetsplikt. 
- For de lurer pA om jeg kan 
hjelpe, er det bare a ta en ufor-
pliktende prat. Ofte er alt som 
skal til bare a bli sendt i riktig 

retning. En skal ta alle <sma-
vondtene pA alvor, det var de 
fØrte meg inn pA denne be-
handlingsformen. Det A opp-
dage at liver kunne vre sA 
mye iettere uten dern, sier 
Ltlbbe. 

Lübbe, nyetabiert alternativ behandler i 
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Det nye kommunestyret 
Kommunestyret i Enebakk best&°ir av 33 folkevalgte personer. Etter 
valget 13. september har kommunestyret denne sammensetningen: 

Det Norske Arbeiderpartiet Høyre  
Jorunn Buer 	 Nils Morten BØhler 
Geir Tørâsen 	 Kjetil Herland 
Kari Glavin 	 øyvind Solvang 
Kenneth Utsikt 	 Arndt Kubosch 
Jon Fredheim 	 Bent Aaslie 
Anne-Lise Skaug 	 Ken Dahie 
Sverre Annaniassen 
Bent Lillejordet 
	

Kristelig Folkeparti 
Eva Rustad 
	

Einar Hoistad 
Hilde Myhrer 	 Leiv Kãre AambØ 
Lilla Hermansen 
	

Jan IngeHeigheim 
Bent Norborg 

Fremskrittspartiet 
Hilde Skaslien Paulsen 
	

Senterpartiet  
Terje Taraidset 
	

Hans Guslund 
Jan WickstrØm 
	

Elin Slette 
Thore Enger 
	

Hans Kristian Solberg 
Knut Dahl 
Bjorn øverãs 
	

Sosialistisk Venstre 
Nina Ansethmoen 
Geir Dal 
Brit Fredriksen 

BLA TONER MED SVINGNINGER: Her er blueskarene som satte publikumsrekord pa Ytre Bistro 
for sommeren, og 9. OktoberfØlger de oppsuksessen pa samme sted 

FLATEBY: NAr komiteen inn-
stilte Leikny Derlick van be-
grunnelsen like bred som 
kunstnerens 	kunstneriske 
spekter. Leikny anbeider nem-
hg like gjerne med skuiptur 
som akvarell, material- og 
glassbilder, smykker, masker 
og trykk. Det er øye for kom-
posisjonen som er sA kiart hos 
denne kunstneren .Materia-
lene om brukes til A fA frem 
ideen, tanken og dybden I ut-
rykket, kan vre svrt for-
skjellige og veldig spennende. 
Her er det resultatet som teller. 

Ailsidig 
Nettopp allsidigheten og den 
nyskapende utrykksformen er 
det som har fAtt juryen til A 
kaste sine <prisøyne>  i retning 
av denne kunstneren. Hun er 
pA ingen mate nyoppdaget i 
kommunen, hennes utsmyk-
rnnger og separatutstillinger 
har mange ganger tiltrukket 
seg stor oppmerksomhet i 
egen koimune sA vel som i 
Berlin og BodØ. Med hele 14 
separatutstillinger, som fest- 

Verdig vinner 
Arets prisvinner av Enebakk kommunes Kulturpris 1999 er 

11cjdjg  i sitt uttr -kk har en unik posisjon innenfor sift tap- 
og er godt kjent langt utenfor landets grenser. 

EN AV VARE STORE: Kunstnerens karakteristiske, fargeglade 
ogfantasifulle arbeid og mye mer har gjort Leikny Derlick til en 
verdig vinner av Enebakks Kulturpris 1999. 

spillutstiller, deltager pA Nor-
diske Kulturdager i Berlin, Ut-
stiller pA Henie Onstad sente-
ret, via Kunstnernes Hus og 
innom Aker Brygge har 
Leiknky gjort seg ikke bare 
bemerket, men ogsA høyt  skat-
tet. Kunstnerens karakteris-
tiske, fargeglade og fantasi-
fulle arbeid og mye mer har 
gjort Leikny Derlick til en ver-
dig vinner av Enebakks Kul-
turpris 1999. 

Kulturprisen 
Kulturprisen som deles Ut av 
kommunen skal favne hele 
kulturutvalgets ansvarsom-
rAde. <<Prisvinnere kan were 
enkeltpersoner, grupper av 
personer, lag eller organisasjo-
ner som viser evne og vilje til 
A yte kulturinnsats Ut over det 
vanlige>>, heter det i statuttene. 
At kulturutvalget har Mart A 
ivareta bredden i Enebakks 
kulturliv viser listen over tidli-
gere vinnere. Prisen formAl er 
A hjelpe frem kulturarbeidet i 
kommunen. 

Bla' toner fenger 

YTRE ENEBAKK: I utgangspunkt var de ikke 
bluesmusikere, de fire i << Solid Comfort>> som 
samles en gang i uken for a snekre pA blueslAter 
de kjenner gir det rette gyset. Mange av blues 
melodiene pA repertoaret til gruppa er produsert 
av bandets vokalist Stein Idar Stokke, som kan 
forsikre at det ikke nødvendigvis coverlAter som 
gir mest stenming pA lokalet. 
— Det A planke coverlAter er vi heldigvis vokst 
fra. Det er kiart vi har med noen av de virkelig 
store for A gi litt gjenkjennende effekt, men stort 
sett spiller vi egne og eller de du finner litt 
lenger nede i indeksen pA coveret, opplyser 
Stokke. Han er den mest etablerte musikeren i 
gruppa som ellers bestAr av fire karer i <<bluesal-
dere>> som har festet grepet rundt den <<blA>> mu-
sikken for alvor. 

Kommer igjen 
- Vi har spilt sammen ett Ar og det A spille for 
folk er de vi trives aller best med, sier Jane 

LUbbe fra Ytre Enebakk. Og det er pA spillejobb 
Enebakkinger og tilreisende har mØtt Solid 
Comfort. PA Ytres Bistro har de alt spilt to 
ganger og første gangen var publikums rekord 
for restauranten. 
- Det var utrolig moro, og det som virkelig be-
talte kvelden var at publikum virket fornØyd. 
Det er spesielt A hØre  publikum nynne pA den 
siste lAt Ut dØra. Det betaler nesten kvelden, 
smiler Stokke. Det at blues nA har fAtt ett veldig 
popukert oppsving blant publikum mener gutta i 
bandet er helt pA sin plass. 
- Det er jo nesten som en hel musikkepoke har 
fa!t Ut av historien. Den fortjener A bli spilt A 
husket, skyter Arne østby som er historikeren 
blant de fire. Om man er interessert i en helt 
uformell forelesning om bluesens historie, kan 
et tips vre A dra Arne litt til side i pausen lØr-
dag 9. Oktober. Da spiller nemlig gruppa for 
siste gang dette Anet pA Ytre Bistro igjen. 

Det er blues det skal vre p 65  lokalet nã, fengende, frekt og moody. 
Den blã bølgen er over oss og Enebakk har langt fra gãtt kiar. 
Foto/tekst: Heivi Saitnes 

Tidligere vinnere; 
Hávard Oudenstad 
	

1986 
Enebakk Trekkspillklubb 

	
1987 

Arild Degrurn 
	

1988 
Ole Weng 
	

1989 
Ragnhild ButenschOn 
	

1990 
Ingar Pedersen 
	

1991 
Frisk Luft 
	

1992 
Barthold A.Butenshcøn 

	
1993 

Flateby kino 
	

1994 
Ktre Myhre 
	

1997 
Enebakk Dramatiske Swiskab 1998 
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Kampanje for prosjekt bolig 
Enebakk 

(i)y re kiinik 
Prestegârdsveien 

1912 Enebakk 
TLF:64927911 

POLIKLINIKK.KIRURGI.00GNVAKT-RTG..HJEMMEBES0K 

NYE OG BEDRE APNINGSTIDER SEPT. - 99: 
Mandager W. 9.00 - 1200 

Tirsdager W. 9.00 - 1200 og W. 17.00 19.00 
Onsdager kI. 9.00- 12.00 og 17.00 - 19.00 NYTT! 

Torsdager kI. 9.00 - 12.00 og kI.17.00- 19.00 
Fredager kI. 9.00- 12.00 

Lerdager W. 11.00- 13.00 NYTT! 
KONTORTID MED TIMEBESTILLING KL. 8.00 - 9.00 HVERDAGER. 

HOS OSS FAR DU OGSA KJOPT RIKTIG FU TIL DIN HUND 00 
KATT 

Fri sk Luft 
danseaften 12.oktober 

Frisk Luft 
arrangerer i samarbeid med Sanitetsforeningen 

Danseaften pa Ignarbakke, Kirkebygda 
tirsdag 1 2.oktober 

Gratis adgang og servering 
-11e er velkomne 

Frisk Luft*-bussen gãr fra Fjeld kl.18. I I 
Nerrnere opplysninger pa 64 92 44 05 

—I- 
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EL. INSTALLASJON 

1912 ENEBAKK - TLF.: 64 92 63 00 

Alt I elektrisk 

eIfag 

B. NSSVOLD MASKIN 
Maskinentreprenor 

V Tomtearbeid/An!eggsarbeid 
V Sprenging 
V Tipptransport 
V Kabel- og grøftegraving 
V Planering og drenering 
V Vann- og avløpsarbeid 
V Snebrøyting, Flateby 
V Sand, stein, grus og vekstjord 

Faks/TIf. 63 8385 85 Mob. 92082 192 

Sofiedal, 2009 NORDBY 

MILJOTAK AS 
utfører alle typer tak- og 
membranarbeider. 
Torvtak, flate tak, terrasser, takstein, plater, kul-
verter, garasjedekker, sisterner, avfallsoppsam-
lings- og radonmembraner. 

Nybygg og reparasjoner 
Rennaveien 4, 1911 FLATEBY 
Tlf. 64 92 89 14 Fax 64 92 85 01 

Utsigts Rammeverksted 
1911 Flateby 

TIf. 64 92 86 10 

Inoramming av 
broderier, malerier 
foto M.M. etfer mI 

Medaije- og piflsskap 
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Kampanjen forsetter for a fâ et eget boligkontor i Enebakk ,og etter 
kjempeflott respons pa siste annonse i Komposten kommer her en til-
standsrapport. 
OFO har formidlet to boliger i sommer og har hatt en rekke henvendel-
ser der folk trenger bolig. OFO har fàtt tilbakemelding pa at det stAr 
mange leiligheter tomme i bygda vAr, og vi oppfordrer nA alle til A leie 
ut. Det er et skrikende behov for leiligheter og hus i alle størrelser! 

Det appelleres ph det sterkeste: 
Bli med ph Prosjekt Bolig! 

NAr huseiere tar kontakt er OFO gjerne behjelpelige med rAd og vink - 
hvordan leie Ut, hvilken pris er fornuftig og annet huseier mAtte lure pd. 
De fleste er interessert i ett mer yang utleieforhold og da spiller ting 
som husleie, tilretteieggelse og trivsel fra begge parter inn. Rent øko-
nomisk sett er det større siitasje pd boligen og langt mer oppussingsan-
beid ved stadig utskiftninger. 

Vii minne om at gjennom OFO sA annonserer huseier gratis og kan 
selv bestemme hvor mange som skal komme pd visning, og vi har 
taushetsplikt. 
Med hjelp fra dere hAper jeg at dette prosjektet blir et flon tilbud bAde 
for utleiere og ieietakere i Enebakk. 

Trifle Rotâs 
oppfølgingsleder OFO 

Kopãsvn.3, 1914 Ytre Enebakk 
TLF: 64 92 57 30 

Tif 90902091 

1% 
C 91 i 

Din lokale taxi 
Stein Sariberget 

SENTRAL GOD KJENNING 
E 	FOR ANSVARSRETT 

Gjerde 
matriell 

Flettverk-hundegárd-sau-vilt 
hønsenetting 

Plastbelagt gjerde-stakitt 
Elband-isolatorer + mye annet 

Trykkim. stolper alle lengder/dim 
bygningsstengsel 

Ring for tilbud, vi skaffer det meste 

Tif/fax: 64 92 74 19 
Mob: 906 01 268 
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WAKEBOARD: Dette er en raskt voksende vannsport i Norge som ogsd unge utøvere  i Enebakk harfattet interesse for Her Norgesfremste utØver  Frode Mortensen, i 
fritt svev. 	 Fotoltekst: Helvi Saitnes 

Rekordhelg pa' Mj wr 
Ikke bare arrangerte Enebakk Vaimskiklubb Norges første vannskikonkurranse med pengepremier, kiubben sørget ogsâ for ii ha mannen som satte fly 
norsk rekord blant sine hoppere. 

MJAlR: Robert Halvorsen(24) 
skrev Norgeshistorie pa Mjer 
da han i superfinalen under 
Norway Jump Challenge for-
bedret norsk rekord med 0,4 
meter, fra 53.9 til 54,3 meter. 
SeIv vinnerhoppet til danske 
Klaus Cassoe pa 59,6 meter, 
lengste hopp noen gang i 
Norge, kiarte ikke a dempe 
seiersbruset som var rettet mot 
lokale hoppere. 
- Jeg kjente at jeg hadde mye 
mer inne og fikk det bra Ut ph 
dette hoppet, men jeg har mer 
A gA ph, opplyste Robert Halv-
orsen. At han slo sin person-
lige rekord ph 51,4 i alle su-
perfinalehoppene tegner ph 
det. 
- Norges rekorden til Ingar Pe-
dersen ph 53,9 harvrt mAlet i 

hele Ar, og det var moro A fA 
det til ph hjemmebane. FAr 
bare hApe den blir godkjent av 
den tekniske komiteen i for-
bundet, sa vinneren av femte-
plassen og den siste pengepre-
mien. 
Vitaminsprøyte 
Nordisk mester Klaus Cassoe 
og broren Jesper Cassoe 
begge i verdenstoppen i vann-
skihopp, var veldig fornøyd 
med anlegget og konkurranse 
ph Mjr. 
- Det er ikke mye penger i 
vannskikjøring i Norden, det 
er sesongen for kort til. Spon-
sorene stAr ikke akkurat i kØ. 
Derfor trekker en beskjeden 
pengepremien ph 15.000 nok 
til A skaffe frem de beste til en 
slik konkurranse, sier Tom 01- 

sen, Enebakk Vannskiklubb. 
Og ph slike arrangement er det 
viktig A fA med de virkelig 
gode. 
- Det gjør  at vAre strekker seg 
til det ytterste og sA skaper det 
blest rundt idretten. I Enebakk 
sA er det inen ting A si ph re-t,

krutteringen, men det er alli-
kevel en vitaminsprøyte for de 
som trener for A vinne, la Ol-
sen til. En annen fra Enebakk 
som skapte dramatikk var An-
drd Delbeck. I sitt siste hopp 
mistet han helt kontrollen og 
landet stygt ph nakken. Hel-
digvis slapp hopperen unria 
fallet med en kul i hodet og en 
vissen og forstuet arm. Sin 
personlige rekord hadde han 
klart A pynte pent ph med hele 
3,5 meter fØr  fallet. 

NORSK REKORD: Norges rekorden til Ingar Pedersen pd 53,9 
liar veert milet i hele dr, og det var noro dfd det til pa hjeinme-
bane, kommenterte Robert Halvorsen til speaker 0/a Tomter et-
ter rekordhoppetpd hele 54,3 meter 

Skatteoppgjøret 1998 1 EU IG STILLING 

Stilling ledig som badevakt 
ved Enebakk folkebad o Vi søker badevakt for skoleA- 
ret 1999/2000 ved Enebakk 
folkebad. Arbeidstiden er tors-
dager og fredager fra 18.00 til 
21.00 innenfor skoleruta i ti-
den medio september til me-
dio april. Badevaktene mA 
gjennomgA SvØmme- og liv-
redningskurs arrangert av 
Enebakk kommune. 
Eventuelle spørsmAl kan stil-
les rektor ved Enebakk US 
tif.: 69 92 60 50 

Søknad sendes Enebakk US, 
1912 Enebakk 

RELSETASJONEN 
Til spedbarnsforeldre! 

Barn under ett fir mA ikke fA honning 

Honning kan vere farlig A gi til barn under ett Ar, derfor advares 
foreldre mot A gi honning til spedbarn. 
Botulismebakterien kan forekomme i honning som kan vokse i 
tarmene hos spedbarn og frigjØre  giftstoffer som fører til lammel-
ser. 
Symptomene er tiltagende slappe barn som mister sugerefleksen 
og fAr vanskeligheter med A svelge Og slutter A puste. 
Barn som blir forgiftet mA straks inniegges ph sykehus. 

Torgeir Landvik 
Kommunelege 

Ytre Enebakk helestasjon 64924032 
Flateby helsestasjon 64928856 
Kirkebygden helsestasjon 64990100 

Ordinr ligning er nA avsluitet 
og ligningen legges Ut til gjen-
nomsyn i3 uker fra 20. sep-
tember 1999 ph Likningskon-
toret i eksp. tiden. 

Utlegget omfatter forskudds-
pliktige sk / y som ikke var 
med i sommerutlegget av hg- 
ningen. 	 -- 

Mager over ligningen mA 
vre skriftlige og sendes in-
nen 3 uker: dvs. 11. oktober 
1999 til Likninigskontoret, 
Boks4, 1912 Enebakk 

Det vises ellers til orientering 
ph baksiden av blanketten 
m.h.t. regler om dette. Hilsen 
oss ph Likningskontoret. 

Yilgodebeløp overføres den 
enkelte skatteyter enten som 
giro eller som utbetalingskort 
etter utleggsdato. 

Restskatt over 1.000,- forfaller 
ito terminer h.h.v. 11. oktober 
1999 og 13. desember. 1999, 
restskatt under kr. 1.000,- for-
faller i sin helhet ved fØrste 
terrain. 

Feil ved avregningen, skatte-
trekk my. meldes til Kommu-
nekassen i Enebakk, skatteav-
delingen, telefon Enebakk 
kommune: 64 99 0100. 
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Flatebysenteret onsker sine kunder 
velkommen t1*1 en hyggeli*g han

.
del 

64 92 10 65 

Tfatebg 9ernvare A,5 

FLATEBY SIiO ANS 
- HER CNN EN SKOBEITRII - 

64 92 83 74 

UR 
RAMMER AS 

64 92 50 09 

64 92 92 40 

ENEBAKI( SPAREBANI( 
64 92 89 00 

SVENN GAATHAUO TRYKKERI 
FLATEBYSENTERET - TLF./FAX 64 92 82 56 

64 92 82 56 

& P12 

4 €jzà4* 
FLATEBYSENTERET - 1911 FLATEBY 

64 92 94 96 

ITEJ44SJUV1L MAT 

=LV3 Z ~,A = 
TORE'S 
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64 92 83 38 

,Flateby Apotek  

TIE: 64 92 38 50 

afeby 	Qoiitett og gauett 

64 92 85 44 

ERIN NJELURO 
RØRLEGGERFIHMA 

Avd. Enebakk: TH. 64 92 54 13 

2 2 	2' 64 92 54 13 
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cettevet 

64 92 55 II 
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Fisk & Vdt 

64 92 72 90 
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Tif. 6492 5235 

i Ytre Enebakk 
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ANNONSEPRISERI KOMPOSTEN: 
Gjeldene fra 01.03.97 
Priser pr.spaltemm: kr.3.30 
Helside: 	 kr.3.3000.- 
Halvside: 	 kr.1.650.- 
Fag&Service: 	kr.1.100.-pr.r 
Fargetill:. 1 farge:krl .10 pr.spaltemm 

2farger:krl .40 pr.spaltemm 
3farger:krl .65 pr.spaltemm 

Alle priser er eksl.moms 

Utgis en gang i mnd. 
Ingen utgivelse i juli og august 

Lag og toreninger herunder politiske par-
tier annonserer gratis arrangementer, kurs 
o.l. Innenfor grensen av 250 spaltemm. 

Korte meldinger og fødselsdager og andre 
begivenheter er gratis. 

RAdmannen har fullmakt til a inngâ spesi-
elle avtaler med stØrre annonsØrer 
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Synhge  sikkerhetstiltak 
Na er de en del av trafikkbildet igjen, de smâ sàrbare, uberegnelige og vimsete seksãringene. Men i ár som i fjor er 
de lette a fâ øye pa. De er nemlig selvlysende gule. 	 Tekst/foto: Helvi Saitnes 

HAUGGLIA:Det er seksA-
ringen som har begynt pA sko-
len det snakkes om her og i 
Enebakk har vi hele 123 styk-
ker av dem. Og ingen A miste! 
Ikke minst er politiet svrt 
kiar over at med sA mange 
uberegnelige skoleknøtt i tra-
fikkbildet mA det settes inn 
synlige sikkerhetstiltak. 
- Han der jeg gAr sammen 
med, han gAr bare rett ut i 

veien han, avslØrer Tommy i 
klasse la pA Hauglia skole, 
Flateby. Og han er ikke den 
eneste med tankevekkende av-
sløringer om kameraters opp-
fØrsel i trafikken. 
- Det er dette det handler om A 
fA ryddet litt opp i nAr vi er pA 
besøk, forkiarer Leif Olav 
loiter og Jan-Petter Bergs-
kaug fra Enebakk lensmanns-
kontor. 

- Vi setter av en uke i forbin-
delse med skolestart der deae 
med skolebesØk, utdeling av 
vester og kontroller er poster 
pA programmet. OppsØkende 
virksomhet er viktig. Det er en 
fin anledning iii A fA snakket 
basic. Ta opp det som vi vet 
slurves stygt med We blant 
foreldre og unger, sier Holter. 
Biant barna sA er det dette med 
A se seg fore som er viktig. 

NAr det gjelder foreidrene fo-
kuseres det pA bilbeltebruken 
og fart. 
- Det er faktisk svrt mange 
som ikke sikrer seg og ungene 
i bil. Selv om du sikrèr ungene 
er det dArlig signaleffekt nAr 
foreidre ikke bruker bilbelte, 
pApeker Bergskaug. 
Vestene som deles ut er det 
kommunen som betaler. 
- Vi forsøkte i fjor A fA fmansi- 

ert vestene ved sponsing av 
n.ringsLivet I kommunen. og 
endte med en telefon til ordfø-
reren da dette gikk tungt. Jo-
rum Buer var Mar pa at dette 
var et ansvar kommunene mA 
ta og betalte restbelØpet  i fjor 
og alle vestene i Ar, opplyser 
Bergskaug. 

Lyserenfestivalen 10 ar 
Alt kiaffet for arrangørene av Lyserenfestivalen pa 10 firs jubileet. Sommeren viste seg fra sin beste side, det ble satt 
publikumsrekord og et upáklagelig program skapte den stemningen festivalen fortjener. 	Tekst: Helvi Saitnes 

SLORA: Det fØrste  som slAr 
en ved Lyserenfestivalen er til-
gjengelighet. 250 pensjonister 
fra Siggerud, Ski, Langhus og 
Enebakk, 50 Kosova-Alba-
nere. Kanskje 10 prosent av 

disse har bil og offentlig kom-
munikasjon stopper et par ki-
lometer borti skjringa. 
- Vi bniker Frisk Luft bussen 
og henter og bringer. Ikke noe 
problem, smiler en smØrbiid 

Odd Lillejordet. Han er høv-
ding for sin tiende festival og 
legger ikke skjui pA at publi-
kumsrekord og godvr var 
hva han trengte. 
- Det varmer bra det. Det er 

mye jobb A dra i gang dette 
hvert Ar og vi blir ikke yngre. 
Skal festivalen fortsette, noe 
den fortjener, sA mA yngre 
krefter trA til, sier Lillejordet. 

Mange frivillige 
Rundt 150 frivillige personer 
mA til for at festivalen skal biir 
det den er i dag, en svrt po-
pulr dansefestivai. Iidsjelene 
firmer en blant sanitetskvin-
nene i Ytre, Norsk Folkehjelp 
Flateby, foreldregruppa til 
Enekabb skolekorps, Frisk 
Luft gjengen og mange flere. 
Etter ti Ar er dette et kjent ar-
rangement som trekker folk 
fra heie iandet. 
- Ikke minst er dette en festival 
der folk i alle aldere kan ha det 
moro sarnmen. Det finnes Jo 
snart ikke et sted A danse som 
ikke er aldersbegrenset. Byg-
defesten der alle fAr komme er 
verdifull ikke minst fordi den 
knytter alle slektsiedd sam-
men. Her har alle det moro 
uansett alder, og det er flott. 

Det er konferansier Per Haa-
land som tar en liten pust i 
bakken for A si noen ord om 
hvorfor Lyserenfestivalen er 
sA verdifuil. HvOrfor noen i ti 
Ar tar pA seg A dra i gang en 
dansefest over to dager, uan-
sett vr. 
- Mange iiker A høre  god mu-
sikk, fit seg en latter nAr GT-
Sara drar vitser dg spise god 
mat med venner. Betalinga fAr 
vi i rikt monn av biide fjes og 
freske fraspark pA dansegui-
vet, skyter Lillejordet inn og 
kaller Mary og KAre ut pA dan-
segulvet fØr  han gir ordet til 
Haaland. 
- Ekteparet Myhre har vrt sA 
elskverdige og legge gulibryl-
lupet sitt til Lyserenfestivalen. 
Godt planiagt. Dermed fAr vi 
gratulert vAr konferansier 
gjennom ti Ar og kona med da-
gen! Spill opp en hambo sA de 
fAr svingt seg litt, roper Haa-
land og >>Hardbassen>> spelle-
mannsiag er ikke vonde A be. 


