
Intormasion [or inehah hommune 

Dei var storLf,!LtI& •I 

SmAbarnsf. 
I: 	• 

ci)gdcu. ci. Kulturfestens glade vekter 
Ran ruslet rundt og 
var vennlig veiviser, 
skiltet, og tente fakier 
utenfor utstillingslo-
kaler og langs veiene 
mellorn disse, for 'a 
lyse opp og vise vei til 
de forskjellige evene-
mentene. 
Han var i sannhet 
Kulturdagenes glade 
vekter, Oddvar 
Wennevold, smilende 
og a1lestedsnarva-
rende fern dager til 
ende. 
Oppslutningen orn 
Kulturdagene 1994 
van i hovedsak up-
klãgelig. Rundt 1300 
enebakkinger deltok 
pa de forskjellige 
arrangernentene. I 
tillegg korn alle sorn 
besøkte utstillingene. 

Side 7 

1995 budsjettet: 

135 mill. a drive Enebakk for i 1995 

rSdag 1,ovun 
dcn ThC Private 

harehageL har 
Enebakk 22 pro-
,ent I lrnh eckk- 
lung LILt i 	or- 
doh1in i "opet av de  
Aste Ii 

Si 

Formannskapet forsiag 
til budsjett for Enebakk 
for 1995 er nâ kiart. 
Brutto driftsutgifter er 
p1. kr 145 millioner, net-
to driftsutgifter p1. 135 
millioner. 
De titsvarende tall for 
innevrende ãr er 138. 
og 123. 

Det betyr at kommunen 
har 135 millioner 1. drive 
Enebakk for i 1995! 

Prioriteringen av 
humanornrãder kommer 
til utrykk I det forslaget 
til budsjett som forelig-
ger fra formannskapet. 
Det er gitt rom for vide-
reføring av dagens drift i 
skolene for innevarende 
skole1.r. D.v.s. fram til 
ferien blir det ingen 
reduksjon av hrerstil-
linger. Det er rom for 

fortsatt drift av ung-
domsklubbene, og det er 
satt av penger til styrket 
bemanning p1. legesente-
ret for a nevne floe. 

Investeringsbudsjettet er 
pa 14 mill. hvorav halv-
parten gjelder kloakke- 

ring. 5 mill. er  satt av til 
PU boliger. 

Det er ikke satt av peng-
er til innredning av 
3.etasje i Herredshuset. 

Kommunens netto lane-
gjeld er i dag p1. kr. 

70.000, d.v.s. kr.8.750 pr 
innbygger i Enebakk. 

Enebakk kommunestyre 
behandler budsjettet i 
mote 12. desember. 

Side 2og6 

FLATEBY UNGDOMSKLUBB 
OG FLATEBY KINO 

Arrangerer: Rockekonsert med 

The VOID og SKUMRING 
PA Flateby samfunnshus  

fredag 25.november ( i kveld) 

Filmen PINK FLOYD THE WALL 
blir ogsâ vist. 

Klubbdøra ( i kjeller'n) âpner 18.30 og 
stenges 24.00 

Inngang: 30,- medlem - 40 ikke medlem 
Arrangementet er RUSFRITT 

Aldersgrense: 13 âr 
Saig av pizza, brus, sjokolade m.m. 



ENEBAKK KOMMUNE 

BUDSJETT 1995 - ØKONOMIPLAN 1995 -98 

Forrnannskapets forsiag til budsjett for Enebakk konimune 
1995, samt Økonomiplan 1995 - 98, er utlagt ff1 offentlig etter-
syn pA formannskapskontOret i kontortiden, kI.08.00 - 16-00. 
BudsjettløkonOmiPlan skal behandles i kommunestyremøte 12. 
desember 94 kl.10.00. 
Motet holdes i Enebakk Herredshus. 

Einar Hoistad 

KOMPOSTEN 

1Ordførerens 
hjØrne 

DET MA 
GJØRES! 

I "Soga om Oddvar Radvill og Per Klipping" gir Jon 
Leiifall oss et innblikk i Stortin gets gjØren og laden pa 
70-tallet. 

Skildringen er gilt en norrøn form og stil. 
Følgende siuttkvadfra Oddvar (Nordli) kunne gjerne 
vart om Enebakk for de kommende jr: 

"Fast ma vi lase 
iØner og priser 
ikkje i lengda 
leva pa Ian. 
Livreima spenne 
slik at det svid. 
lkkjefdr tnelar 
tinge om tillegg, 
talsmenn for bØnder 
lyt teie ei tid. 

Motmennene sa at dette minte dei om mannen som had-
de drukke oppjuieølet sitt og kvad at tØnna var tom og 
tappen tØrr Dei gledde seg storleg over at dei hadde 
tapt den sistealistriden. For om dei hadde hatt makta, 
hadde detfalle pa dei a kome med slike tiltak som alle 
skjØna var naudturvelege, men som alle var uglade for 

Jeg tror ikke det vii vare grunniag for a si at vi vii glede 
ass over a tape va/get am et snaut ár. Ufordringene vi 
star overfor ma vi lØse ifellesskap. 
Del er en ubalanse i Enebakk kommunes Økonomi. Vi 
har de siste ârene hatt en utgzftsvekst som ikke erfulgt 
opp ved Øking av inntekter 

Dette ma vi gjØre noe med for 1995. Vi kan ikke regne 
med Økte inntekter i 1995 som fØlge av var aksjon rettet 
mat inntektssystmenet for kommuner ogfyikeskommufler 
Viderefører vi utgftsniváet i 1994 i 4 ârframover, vii vi 
ende app med et akkumulert underskudd pa tilsammen 
10,6 miil.kroner Dette erfor detfØrste i strid med 
Kommuneloven. Dernest er det uansvarlig overfor del 
nye kommunesty ret som skal veiges neste hØst. 
Vi er "alle ugiade for" a stramme inn iivreima i 1995, 
mendet ma gjøres. 

Vi skal trygge vare barns oppvekstviikâr. De eldste i 
bygda vârfortjener stabil trygghet i tiivrelsen. 
Likevel - vi kan ikke som staten One 055 Ut av vâre pro-
blemer 12-3 arframover ma vi akseptere en volumned-
gang pâflere omrader. Del sittende kommunestyret ma 
ga inn i denne utfordringen. Jeg tror det vii were klokt a 
gjØre Stephen C. Pauls ord til vare: "Bare ved a gjØre 
det du ma gjØre, blir det gjort!" 

Einar Hoistad 

BILLEDVEVKURS 
Har du lyst til a here billedvev? 

Jeg holder kurs fra jan. 1995 i fjøset pa Holtop 
Ta kontakt! 

Astrid Holtop - Tif. 6492 6140. 

GUDSTJENESTER 
Søndag 27.nov. (1,søn.i adv.)  
Stranden bedehus kI. 11. 
vlHelgheim. Nattverd 
Mari kirke k!.17.00 
Adventskonsert. 
Enebakk Blandakor 
Enebakk kirke kI.19.30 
Flateby barne-og ungdomskor 
Andakt v./øvstegârd 
Søndag 4.des. (2.søn.i avd.)  
Mari Kirke kI. 11 v/øvstegârd 
Nattverd 
Enebakk kirke kl.18 
vfflelgheim. Lysmesse 
Dynamis 

PtNsøIvI1GlETEN 92ETEL YT1E ENEBAKK 

SØndag 27.nov.kl. 10.00: 
FrokostsøndagsSkOle 
kl.18.00 Tom Aune 
Torsdag 29.nov. kLl9.00 
BØnn og lovsang 
Fredag Ides. kl.19.00 
Ungdornssamling 
Søndag 4.des. kI. 10.00 
Søndagsskole 
kl.18.00 Benjamin Jensen 
Tirsdag 6.des. kLl 1.00 
Formiddagsjuletreff. 
Bjarne Solberg deltar 
Tirsdag 6.12. kLl9.00 
Bonn og lovsang. 

VELKOMMEN TIL BETEL 

HJARTELEG TAKK 
til alle som fylgde vtr 
kjere Edvard 
Svensøy til graven. 
Takk for blomar, 
kransar og helsingar. 
Ei ekstra takk til 
Enebakk Sykehjem 
for god og omsorgs-
full pleie. 

Ingebjørg 

SMABARNS - 
FORELDRENES 
BARNEHAGE, 

ENEBAKK 
søker fast sykevikar 

Henv.: Styrer 
Anne Lise Killerud 
Tif. 64 92 62 62 

Kreative 
Enebakkinger 

Lager du noe innen 
hândverk - husflid? 

Kan du da hjelpe oss 
med a fylle opp fjøstrev 
og stabbur vâren 1995 
for seg her pa Holtop. 

Ta kontakt med 

Astrid Holtop 
Tif. 64926140 

Tenk trivsel- 
tenk helse! 
Under denne vignetten har de 
forskjeliige faggrupper innen 
ko,n,nunehelsetjeneStefl ,ninedit-
ge inn/egg. Spalten vii innehol-
de râd og veiledning am he/se. 
Noen inn/egg vii were generell 
helseopplysning,. andre er iner 
direkte inforinason om helsetil-
budet i Enebakk. 
Er det noe du vii vile ,ner oin - 
tips oss. Skriv til "Tenk trivsei - 
tenk he/se" - Ko,nposten, kultur-
kontoret, 1912 Enebakk. 

LivslØpsbolig - boformen for hele livet 
Boligen er en viktig del av livet va"rt. Der tilbringer defleste av 
ass mesteparten av var tid, og gode bo/igforhold er grunnia get 
for trivsel og utfoldelse. 
Boligbehovet endrer seg med alder og livssituasjon. I de senere 
dr er det dukket opp et begrep kalt /ivsløpsboiig. Det er ingen 
spesialbolig, men en van/ig bolig med /ittt mer omntanke i plan -
leggingen. Med livs/Øpsbolig mnener vi en bolig som kanfunge-
re i alle perioder i livet. Smd barn kan bevege seg med mindre 
farefor skade . Bevegeiseshemmede og eidre kan kiare seg pa 
egen hand, se/v am de er avhengige av støtte-hjelpemidler el/er 
ruilestol. Bevege/seshemmede s/ektninger og venner kan besØ-
ke deg, og del blir enkelt a hdndtere barnevogner og syk/er. 
Dette betyr ikke at boligen mô ha dyre spesialinnredninger. 
Det betyr bare noen enkle tilpasninger som du vii ha glede av i 
det daglige. 

Tilpasningene er. 
* atkomstveien og hovedinngangen er uten trinn eller trapp 
* alle nØdvendige ram pa inn gangsplanet 
* tilstrekkelig brede dØrer. Innnvendige dører uten terskler 
(her mninner vi om at det i byggdeforskrzftene ikke er krav om 
ie'ei 	 c,k4 	r4.ç iZ 

mulig terskei 
* DØrene skal were p/assert slik at de kan betjenes av alle. 

* Fulit innredet skal det vcre nokfri gulvplass til a bevege 
seg med rui/esto/ i alle rom pa inngangsplanet. 
* Toalett skal kunne brukes av en rul/estoibruker. 

Defleste hustyper og bo/igønsker kan tilpasses i livs/Øpsstan-
dard. I tradisjonelie boliger er det ofte boligen som stiller krav 
til oss. Livsiøpsboiigen er et resultat av at det er vi som stiller 
krav til boligen. 

Det er mange gode grunner for a ha livsløpsboligen i tankene 
nar du pianlegger bolig. Vi tar med de viktigste grunnene: 

- Atkomsten blir /ettere for alle, ogsd for barnevogner og 
sykier. 
- Den gir deg mulighet Wei bli boende lenger i eget hjem. 

- Det er ikke nødvendig med kostbar ombygging dersom du 
eller andre ifamilien far førlighetsprobiemer. 

- Faren for hjemmeulykker blir redusert. 
Ta kontakt hvis du er interessert i mer informasjon am 

"Livs/Øpsboiig" 

Aud SØiknd - Kommune-ergoteerapeut - TIf. 64 9244 60 
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bakk 
Under denne vignel 
store og sm s 

omnie: 

- Hvilke fordler har vi av 
et svekket EØS? 

- Hvilke fordeler har vi 
av a std utenfor det sam-
arbeid der europeisk poli-
tik formes og planene for 
kontinentets sikkerhetspo-
litikk utformes og disku-
teres ? 

Stemmer du nei, blir dette en 
realitet, og disse spørsmãlene 
blir aktuelle problem-stilling-
er. 

Stemmer du ja er du med pa 
a gi Norge de rammebetine1-
ser som er nødvendig for a 
sikre demokratiet og vel-
ferds-staten. 

AsbjØrn Holiund 

Busta reiser seg 
nâr det "tukies 
med" bunaden! 
Bunadssøm har vrt hobby 
for meg i snart 30 ar, og jeg 
reiser bust nar det "tukies 
med' bunaden! 
Romeriksbunaden er var 
bunad! 
Det er med forskrekkelse og 
sinne at jeg leser at en ene-
bakkbunad skal presenteres 
PA 	 kulturdagene. 
Romeriksbunaden har vi 
brukt siden den ble laget i 
1940, og det bør vi fortsette 
med! 

Romeriksbunaden er en av de 
flotteste i landet. Deler av 
broderiet er funneti Enebakk, 
og bunaden har tradisjon i 
bygda. 

Bunaden som skal vises ble 
brukt pA en gArd i Enebakk. 

- Kanskje til arbeid? 
- Kanskje til fest? 
- Hva sa? 
- Hva er hensikten? 

MA vi ha noe spesielt for 
Enebakk. sA lag en genser da 
vel! Utlys en konkurranse! 

Drakten fra Bjerke er til for-
veksling uk drakten fra 
Asker!! 

Enebakkingene er glade i 
Romeriksbunaden, sA la den 
leve, og la oss slippe utidig 
utvanning. 

For Romeriksbunaden 
Unni Thoresen 

FLYTENDE BRENSEL)—.., 

Svarthol Brensel A/S 
PARAFIN - FYRINGSOLJE 

SMØREOLJER 
DIESEL 

Best.tlf. 64 92 40 47 
1914 Ytre Enebakk 

NordsJoolje 
Beste kvalltet 

HYDflO 

	.1 

MELD DEG 

Du som kjørte 
inn i bilenmin i 
Bergskaugveien 
pa Flateby natt 
til 18.11.94: 
MELD DEG! 
Du er iakttatt. 

Ring 64 92 92 52 

NYTT FRA SPAREBANKEN NOR, 

ENEBAKK 

Var uhøytidelige  grisegjettekonkurranse" 
under Kulturdagene samlet mange deltagere. 

Sparegrisens vekt ble vurdert fra 
0,45 kg til 9,0 kg 

Vinneren ble: Mary Hansen 
Tiurveien 9 
1914 Ytre Enebakk 

Riktig svar var 3,370 kg. 
Vinnertipset varpâ 3,375 kg. 

VI GRATULERER! 

sparebanken 

TLF. 64 92 43 39 

PS! EKSTRAPENSJON - SPØR OSS 

	 I 

Vwr med og styr Enebakk 
Engasjerte ressurssterke 
enebakkinger hever sine 
roster i Enebakk om 
dagen med synspunkter 
om kommunens priori-
teringer mht skoler, vei-
er osv. Samtidig har 
partiene sàvidt kommeti 
gang med arbeidet om a 
sette opp vaiglistene til 
kommunevalget. 

At folk deltar i pressgrupper 
og sette rfingeren ph Ømme 
punkter nAr politikerne skal 
fordele"potten" er viktig. 

Men minst like viktig er det 
antagelig at noen av disse 
engasjerte mennesker tar seg 
velge til de utvalg og styrer 
hvor de endelige vedtak fat-
tes. Jeg tror det er bare fint 
med en riktig posjon "nytt 
blod" i kommunestyret ved 
hvert valg. Gi det partiet du 

har stØrst  sans for et signal om 
at du kan tenke deg A ta et tak 
for Enebakk! 

EU-medlemskap 
haster ikke! 
Hittil har ingen kunne doku-
mentere noen samfunnsøkono-
misk gevinst ved EU-medlem-
skap. Hva vi vet er at vi gir 
mye ifra oss- bAde i beslut-
ningsmyndighet og medlems-
avgift. Det ble sphdd katastrofe 
i 1972 ved et NE!- men det ble 
ingen katastrofe! 

Danmark ble medlem i 1972, 
men vi har da hele tiden hatt de 
beste 	relasjoner 	med 
Danmark!! Sveriges EU-rned-
lemskap endrer ikke mye ph 
dette. 

VAre eksportbedrifter vil uan-
sett ha markedsadgang til EU- 

onirAdet, takket vre GATT 
og andre avtaler. 
EU har stor egeninteresse i A 
ha et godt forhold til Norge 
uansett avstemningsresultat. 
Norge har alt det EU mang-
ler : Olje, gass, elektrisitet, 
fisk, ren natur og frisk skog. 
La oss ha is i magen og fA 
istand de avtaler med EU vi 
selv er best tjent med, og 
som gjør at vi selv beholder-
styringen med landet vArt og  
ressursene vAre 

Kjell Dehli 

Leder i Enebakk Bondekvinnelag Randi Rustad Solberg t.v. og 
nvvalgt leder i Enebakk Landbrukslag, Jens Jacobsen overrekker 
premien - en ostetine ill Eli Tønder (,nidten) Her med hue Henrik 
pô arinen. 

Hvilke fordeler har vi 
av a st â utenfor EU ?? 

Neste nummer av 
Kompo sten kommer 
fredag 9. desember. 

Innleveringsfrist: 30.  november Matproduksjon 

KOMPOSTEN 

Et hovedspørsmâl for mange er 
nâ: Hvilke fordeler har jeg av 
at Norge blir medlem av EU? 
Dette er et betimelig 	og 
vesentlig spØrsmAl. Regje-ring-
en har lagt ned store anstreng-
elser for i svare pA det. 

Men la oss stile spørsmãlet litt 
annnerledes: 

- Hvilke fordeler har jeg 
av at Norge stiller seg 
utenfor det europeiske 
fellesskapet? 

- Hvilke fordler har 
merings-1ivet av ikke a ha 
full tilgang til det indre 
marked? 

- 	Hilke fordeler har 
Norge av at investeringer 
i var industri blir mindre 
att-raktive? 

Enebakk Landsbrukslag og 
Enebakk Bondekvinnelag mar-
kerte 
VERDENS MAT VAREDAG 
med stand ved tre forskjellige 
forretninger i Enebakk den 
15.oktober. Det ble delt Ut 
4-korn pakker og smaksprøver 
av gulerøtter og spekemat. 

Dc som ville, og hadde tid, var 
med ph en spørrekonkurranse 

om matroduksjon i Enebakk. 
Spørsmal og svar var hentet fra 
en brosjyre utsendt fra Enebakk 
Landbruk kontor til alle hus-
stander i 1992. de fleste ble 
overrasket over at Enebakks 
ca 400 kuer produserte melk 
nok til ca 16.000 mennesker og 
at ca 7.000 mennesker filck 
kjøtt produsert i Enebakk. 
Uttrekt vinner ble Eli TØnder 
fra Hammeren. 



Julemesse pa Mari Menighetssenter 

Invitasjon til temakveld om 
husmorvikarordningen 

HUSMORLAGENE I ENEBAKK 
INVITERER TIL TEMAKVELD 

TORSDAG 1.12.94 k11930 

Hva kan vi forvente i ârene fremover? 
Hvorfor er ikke dagens ordninger tilfredstillende? 

Det vil komme representanter fra Norges Husmorforbund og 
hjemmehjelpefl i Enebakk for a belyse saken. 

Enebakk Husmorlag 

ENEB AKK TRYGDEKONTOR 
Kontoret er stengt 2. desember 

p.g.a. kursavvikling 

fPensjenist 
yu(eberé 

pa Ignarbakke søndag 4. desember k1.17.00 
Barneleikarringen danser og RalIar'n vii stâ for det 

musikaiske. 
VELKOMMEN 

SOLHEIM ELEKTRISKE 
autorisert elektroentrepreflør 

er din lokale elektriker som utfører alt innen elektrisk 
installasjonsarbeid; nybygg, tilbygg alarmanlegg, 

renovering etc. 

RING OSS PA TELEFON 64 92 64 20 

SLUTT PA KVIKKRENS 
Pa grunn av nye regler for bruk av 
rensevesker kan vi ikke lenger ta 

imot toy for rensing. 

• 

za7iZ1flZ J j.c 111 

KOMPOSTEN 

Kunstforeningen med juleutstilling i 
Det Gamle Herredsshuset 

Enebakk Kunsforening âpner árets juieutstiiiingfredag2S. 11. 
Vi vii ha saigfra vegg og bard, og det blir mange fine julegavei-
deer. Av bilder kan vi nevne ulike kunstnere som: Ellen Linde 
Nilsen fra Svartskog, Agnes Da?hliefra 
Kolbotn, Gørii Aunefra Nesodden og Eivind Jentoftfra 
YtreEnebakk. 
Det blir ogth søte skuipturer av Nina Nesje, bosatt i Bøverdalen 
keramikk iform av lysestaker, krus, kopper og boiler fra Liv 
Keller, bosatt pa Nesodden. Vi vii ogsá ha noen swert personli-
ge nisser som Laila Fjellberg, ogsafra Nesodden er mester.  for. 

Fra samme hand kommer ogsti smâ applikerte bilder. 
Fra Asker har vi en spesiell representant som lager noen hoder 
i stoff som gár under betegnelsen : Hurper. Damen somlager 
disse heter Gro Waltinsen. 
Juleutstillingen vii bli holdt i Det Gamle Herredshuset i 
Kirkebygda. Det vii vare apent for publikum 25. - 26. og 
27.november og 2. - 3. og 4. desember. Beggefredagerfra ki. 
1700 - 2000. Lørdag /sØndagfra ki. 12 00 - 16 00. 
P6 àpningsdagen vii vi servere gløgg og pepperkaker. sa vii vi 

hâpe at riktig mange viifinne veien dit, ogfinne mye a glede seg 

over. Vi vii giede oss til a vise dere det! 

Vennlig hilsen 
Enebakk Kuns,forening 
Margrethe Koren Batt 

Tradisjonen tro er det ogsA i âr 
julemesse pa menighetssenteret 
fredag 25. og lørdag 26. 
november. 

Mange ivrige og dyktige med-
arbeidere har bortimot et Arfor-
beredt ârets messe. Som vanlig 
finnes en mengde spennende-
salgsartikler med advent/juletil-
knytning - altsâ mange gode 
gavetips! 

Enebakk Senterparti avholdt 
sitt Arsmøte 9. november. Vi 
fikk besøk fra fylkeslaget ved 
Bent Smith Nielsen, som ogsâ 
er guppeleder for Senterpartiet 
i fylkestinget. Av aktuelle 
saker hun tok opp var: 

Ungdomskortet, som páfører 
ungdom ekstra reiseutgifter ved 
skoiegang, 	men 	som 
Senterpartiet har gâtt imot. 

Utbygging av sykehusene i fyi-
ket. Vanskelig prioritering med 
stram Økonomi ifylket. 

Økonomiplan i fylket/kommu-
neøkonomien 

Barnevernet i Akershus m.m 

I tillegg sitter Hans Guslund i 
fylkesstyret, slik at Enebakk 
har god kontakt med hva som 
foregar i fylkeslaget. Av vikti-
ge saker som Enebakk 
Senterpartis politikere har job-
bet med er: 

- Ny organisering av Enebakk 
kommune. 

- Bygging av fly kraftlinje gjen-
nom Enebakk- 

- "Lobbyvirksomhet" mot stor-
tingspolitikere ang. Enebakks 
Økonomi. 

Videre har EU-saken tatt mye 
tid for SenterpartietS tillitsvalg-
te. 

I âr er det fire forskjellige lodd-
bøker, tokroneslodd pa en mas-
se forskjellige ting som er gitt 
av rneringsdrivende i Enebakk 
og tilligende kommuner, fern-
kroneslodd pt en stor,nydelig 
juleduk og julekrybbe og rose-
malt tine, femkroneslodd pa et 
komplett dekket julebord med 
duk, grøttallerkner, serv.skâl 
etc. samt femk.roneslodd pt et 
weekendopphold for 2 personer 

Kjelstrup 
Sekretr: 
Sigmund Sundby 
Styremedlem 

Arne E.Skovdahl 
Styremedlem: 
Odd Soihaug 
Studieleder:TrOfld Enger 

omrnuneStyregrUppa 
bestãr av følgende perso-
ner: 

KjeIl Dehli: 
Medi. av 
formannskap/adrfliflistrasj ons- 
utvalg og kommuenestyre. 

Hans Guslund: 
Medlem av formannskapet, 
komrnunestyret og skolestyret. 

Sigmund Sundby: 
Medlem av kommunestyret og 
helse-og sosialstyret 

med fullpensjon pa Dovrefjell 
hotell! 

Inntektene av julemessen gâr i 
sin heihet til menighetsseflteret 
og alt det viktige arbeidet som 
Mari Menighet driver der : bar-
nehage, speidere, kor, ung-
domskro,SareptaS krukke etc. 

Program for. 
j ulemessen 

Fredag 
25.november 

kI. 18.00 Apning med salg av 
hândarbeid, lodd og ârer. 

Kaffe og kaker. 
Id. 20.30 Aftentrekning. 

ki. 21.00 "Aftensang" med 
Ytre Enebakk Misjonskor. 

Lørdag 
26. november 

Id. 10.00 Salget starter 
kl. 11.00 Opptreden av Man 

menighets barnehage. 
kI. 11.30 Grøtsalg 

Id. 12.30 Sang med Dynamis 
fra Kirkebygda 

kI. 14.00 Sang med Enebakk 
Blandakor 

Id. 15.00 Hovedtrekning 

Det nye styret bar følgende 
sammenSetniflg 

Leder: Thorvald 
Ungersness 
Nestleder: Grethe Dihie 
Kasserer: Tove Stang 

Arsmøte i Enebakk Senterparti 



Ledige plasser i fly barnehage 

STILL'E,NATT 
RELLIut

r%-ir NATT 

  

n. ta Skorgn 	I Roar !,ogclberg 
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Enebakk kirke 
Onsdag 21. desember U. 19.00 
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Skyggedans 
- ci bok av Henning Bergersen 

DIkt og smá- 
stubber fra 
Enebakk. 

Kjøp boka hos bokhandlerne i Enebakk eller Ski! 

Velkommen til handel pa VAgsenteret! 
Her finner du det meste! 

Julens ãpningstider: 
Lørdag 26.november "Julegrana tennes" 

09.00 - 18.00 
Lørdag 17. desember - 09.00 - 17.00 
Torsdag 22. desember 09.00 - 22.00 
Mandag 19. - Fredag 23. desember 

k1.09.00 - 19.00 
Julaften 09.00 - 13.00 
Romjula 10.00 - 16.00 

NyttArsaften 09.00 - 13.00 

Velkommen til handel pa VAgsenteret 
Her finner du det meste! 

Tenk trivsel, tenk Enebakk! 

Ordirnere âpningstider 
Mandag - fredag 09.00 - 17.00 

Torsdag-09.00-18.00 
ørdag 09.00 - 15.0U- 1-- 

IV 
ENEBAKK KOMMUNE 

MØTER I HOVEDUTVALG 
25.nov. - 9.des 

Formannskapet 
Mandag 5.desember U. 19.00- Formannskapssalen 
Helse og sosial 
Tirsdag 29.november kl.1900 - Formannskapssalen 
Teknikk/bygning og planarbeid: 
Torsdag 8.desember U. 19.00 - Formannskapssalen 
Kultur 
Torsdag 8. desember U. 19.00 - Gamle Herredsst.sal 

KOMPOSTEN 

 

fornøyd med resultatet. Leder i 
utvalg for skole og barnreha-
ger, magne Berg hilste ogsA 
den nye barnehagen med 
lovord og begeistring. 

Fra Trygge Barnehager mØtte 
Marit Berget. Hun takket for 
godt samarbeid og overrakte tre 
flotte bilder av Hans Normann 
Dahl. 

Sanitetsforeningene i Enebakk 
har tidligere bidran med 10.000 
kroner til inkjøp av utstyr i bar-
nehagen og Kirkebygden 
Sanitetsforening har gin servise 
og hAndsto'suger 

4 millioner 

SmAbarnsforeldrenes barneha-
ge er en privat barnehage hvor 
foreidrene er andeishavere. 
Det hele startet hØsten 1993. 
Noen unge foreidre - Gry 
Westli, Tonje Kittilsen og Kari 
Svarthol med respektive menn 
tok initiativet til en ny barneha-
ge i Enebakk. Behovet ble 
kartlagt gjennom en brukerun-
dersøkelse, og det ble inniedet 
et samarbeid med Trygge 
Barnehager A/S for den videre 
planlegging. Kommunen ble 
kontaktet, og bidro med tornt 
og lAnegaranti. Barnehagen ble 
reist pA rekordtid. I august 94 
sto den ferdig og kunne ta imot 
de første barna. Prislappen var 
pA snaue 4 millioner. 
barnehagen har 52 plasser, og 
skal sysselsette 11 heltidsan-
satte ved full drift. 

Ledige plasser 
Foreløpig er to avdelinger tatt i 
bruk, og halvparten av kapasi-
teten utnyttet. Dette til tross 
for at brukerundersØkelsen vis- 
te stØrre behov. 	Selv om 
Enebakk kommune har lay bar-
nehagedeking, har det altsA vist 
seg noe vanskelig A fylle opp 
en ny barnehage pA kort tid. 
Dette gjelder imidlertid bare for 
plassene .fra 3 -7 Ar. 
Av de tre kommunale barneha-
gene er det bare Kirkebygden 
barnehage som har spebarns-
avdeling (0-3 Ar), mens bAde 
Nylende barnehage og nA 
S niAbarnsforeldrenes barneha-
ge kan tilby plasser til barn fra 
0-3 Ar. Likevel er kapasiteten 
for barn fra 0-3 fortsatt for lay. 

1.november var det offi-
siell ãpning av 
Sm&Tharnsforeldrenes 
barnehage i 
Kirkebygden. Den gla-
de begivenheten Me 
markert med stor festi-
vitas. 
Bade foreidre og besteforeidre 
var mØtt fram, sammen med 
kommunens representanter - 
ordfØrer, rAdmann, skolesjef og 
leder i utvalg for skole - og bar-
nehager. 
Trygge barnehager hadde ogsâ 
sin representant pA plass. Etter 
omvisning i den flotte, nye bar-
nehagen var det kaffe og kaker, 
saft og boiler. 

Leder i Barnehagens styre, 
Margrethe Rose Solii Ønsket 
velkonimen og viste gjestene 
rundt i den lyse og trivelige 
barnehagen, som ble tatt i bruk 
i august. I det 460 kvm store 

bygget er hele 250 kvm lekea-
reale. 

Fordobling av 
barnehagedekningen 

Den høytidelige Apningen ble 
foretatt av ordfØrer Einar 
Holstad. Han hadde ogsA med 
seg gavesjekk fra kommunen, 
og uttrykte stor glede over 
nykomlingen, og over A ha fAtt 
medvirke til A øke barnehage-
dekningen i Enebakk. gjennom 
A 	støtte 	prosjektet. 
Barnehagedekningen er nA 
pA 22 prosent. Det er en for-
dobling i løpet av fire Ar. 

Gayer og gratulasjoner 

Gratulantene sto i kø pA 
Apningsdagen. BAde rAdmann 
Nils Schaug og skolesjef Hans 
Erik Holm berØmmet initiativet 
og arbeidet som 15 bak den nye 
barnehagen, og sa seg srdeies 
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Driftsutgifter for de enkelte sektorer, 1995. 
Formannskapets forslag 

Teknisk, 
Samferdsel 

Bolig! Milje/ 
Nring 

Skole/ 
Bameh. 

KOMPOSTEN 

Orientering fra r&lmannen 

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BUDSJETT 
1995 SETT I FORHOLD TIL BUDSJETT 1994 

Formannskapet har fremmet forslag til budsjett 	I det etterfølgende vii rãdmannen kommentere 
for 1995, og forsiaget er lagt ut til ettersyn. endringer/avvik i budsjettforslaget for 1995, sett i 
Spørsmãl om budsjettet kan fãs ved henvendelse forhold til innevarende firs budsjett. 
til sentraiadministrasj onen. 

• 1994.  MMM .... 

Utgift 10.253 13.468 +3.215 

Inntekt 822 2.594 +1.772 

Nettoutgift 9.431 10.874 +1.443 

I 	tallenc for sentraladm i nistrasjonen I igger følgcndc 
endringer i forhold til 1994: 

Etterlønn ordførcr (ifig. reglement) 
Utgifter i.f.m. konimunevalg og opplring av nyvalgte 
representanter. 
Besparelse 1 stilling i sentraladm., videre er stilling som 
spesialkonsulent omgjort til stilling ved økonomikonto-
ret. 
Utgifter knyttet til nytt flyktningmottak. 
Fra netto avvik 1995 gãr statstilskudd til <<nyc>> flykt-
ninger, kr 1.550.000, slik at 1.1 blir redusert med kr 
107.000 i forhold til 1994. 
Ny serveringsdisk i kantina. 
Tapsrisiko knyttet til lneordningene (kr 100.000). 
Utgifter til felles opplringstiltak iht. vedtak, totalt kr 
200.000. 
Sysselsettingstiltak (KAJA) utgifter/inntekter, nettout-
gift kr 150.000. 
Reserveposten er redusert med 350.000 til totalt kr 
500.000. 

Tenk trivsel 

- tenk Enebakk! 

1994 199w Avvik 

Utgift 39.802 42.885 +3.083 

Inntekt 9.117 10.708 +1.591 

Nettoutgift 30,685 32.177 +1.492 

Lønnsutg. grunnskole, inkl. sosiale utgifter, er øket med 
kr 1.824.000 i forhold til budsjett 1994. Lønnsreserve sko-
le/barnehage øket med kr 135.000. 
Besparelser pA lønnsutgifter sko lead mi nistrasjon og spesi-
alundervisning. Merinntekter heldagsbarnehager Ca. kr 
330.000. 

U 1994 1998 Av& 

Utgift 44.851 48.867 +4.016 

Inntekt 6.357 8.241 +1.884 

Nettoutgift 38.494 40.626 +2.132 

økntngcn i nettoutgiftene referer seg til følgende: 

Lønn til 1/2 stilling som jordmor, lovplagt fra 1.1.95. 
Lnnsutgifter til øket bemanning legesenteret (2/5 lege-
still. og 1/2 legesekretrstill.) videreført til 1995 etter 
budsjettjustering 1994. Stilling som turnuskandidat 
omgjort til fast legestilling. 
økte utgifter for tilknytning til alarmsentral og telefon-
anlegg ved legesenteret. 
Datautstyr PLO, legesenteret og sosialavd., ifig. plan. 
økning i utgifter til barnevern, Ca. kr 700.000, og 
lønnsmidler sosialadministrasjon (Ca. 165.000). 
Stilling som psykiatrisk sykepleier, ambulerende natt-
tjeneste og pbegynt drift av skjermet enhet er lagt inn 
ved justeringer/omdisponeringer innen budsjettet. 

Husleieinntekter trygdeboliger/PU-boliger er overført hI 
kap. 1.4. 

. 
NiERtNGS 

MflJø, i1ATu RVERN 	.LT.K...... 
1994 1998 A''v0 

LItgiIt 11.255 12.017 + 762 

Inntekt 2.549 4.160 +1.611 

Nettoutgift 8.706 7.857 + 849 

Husleieinntekter trygdeboliger/PU-boliger flyttet fra 1.3. 
Bygningsmessig vedlikehold øket med Ca. kr 200.000. 
Landbruksvikarstillingen videreført kun 3 mnd. i 1995. 
Nettoutgift vedrørende drift av landbrukskontoret øket 
med Ca. kr 90.000. 

sI4fl1R.i1E1KI > E:E 

Utgift 4.828 5.087 + 259 

Inntekt 103 113 + 	10 

Nettoutgift 4.725 4.974 + 249 

Dc største økningene refererer seg til lønnsutgifter kultur-
administrasjon, som er øket med Ca. kr 64.000 og kommu-
nalinfo med Ca. kr 40.000. 

. ....EKNJS
XXXXXX K 	.. 	, 	. 	.. 

Ulgift 9380 9.439 + 59 

Inntekt 7.752 9.573 +1.821 

Nettoutgift 1.628 -134 -1.762 

økn ng av utgifter til brannvern (lønn/vak godtgjøring). 
Avgift for kloakk-/septikrenovasjon er øket med Ca. 34%. 
Dette medfører at kap. 1.6 viser netto inntekt. 
Utgifter til renter/avdrag ln p5 kloakkanlegg føres pa 
kap. 1.9 og ma tas i betraktning nâr det gjelder inndekning 
av utgifter nevnte formAl. 

.. .... 

Utgift 3.136 3.241 + 105 

Inntekt 25 - 25 

Nettoutgift 3.111 3.241 + 130 

Posten for vedlikehold av kommunale veier er redusert 
med kr 309.000. Poster for vedlikehold av veilys er øket 
med samme beløp.  Dette er en <<reelb> budsjettering pA 
dette kapitlet, som har vrt for lavt budsjettert tidligere. 

Utgift 123.505 135.005 +11.500 

Inntekt 26.725 35389 + 8.664 

Nettoutift 96.780 99.616 + 2.836 

FORESLA TTE INVESTERINGER: 

Kloakkering, RAken 
Utbedring Flateby kloakkrensestasjon 
PU-boliger 
Skjermet enhet Enebakk syke-/aldershjem 
Utbedring tak kantinekjøkken, Herredshuset 
Planlegging - kloakk Ekebergdalen 
Utbedring Engerhoim 

Totalt 	 kr 14.020.000 

kr 4.500.000 
kr 3.000.000 
kr 5.700.000 
kr 400.000 
kr 120.000 
kr 100.000 
kr 200.000 

60 T Driftsutgifter, mill kr, 1995-94, 
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• 1995 

1994 

20 4- 

C 
C 

0 

40 + 

S
en

tr
A

la
d

m
.  



Ase Havdal hade mye fint ô 
vise fram pa NalØ vets stand Kjell dehli i dypkonsentra- 

sjon 	pa 	Enebakk 
Møbelsnekkeris stand 

Glade representanter for Flateby Kino, Erik og Inger 
Bráthen, etter overrekkelsen. Begge har vcrt ildsjeler i 
arbeidet med kinoen gjennom alle 18 r 

Enebakkjanitsjar i aksjon under korpskonserten i Herredsstyresalen, et arrangement 
som fikk kjempeoppslutning, og hvor korpsene virkelig viste hva de var gode for 

KOMPOSTEN 

r. c. 

 

Takkforfesten! 
Kulturdagene 1994 er over. Kulturadministrasjonen takker 
enebakkingene for helhjertet oppslutning om dagene, ogfor all 
dugnad ogfrivillighett som de medvirkende la ipotten til beste 
for enfolkelzgkulturfest.. 
Ca 350 enebakkinger var utØvere  i en eller annen form under kulturdagene - 
det were seg som underholdere , sjauere, kaffe og kakeselgere, eller mannskap 
ved de 33 forskjellige standsene som eksponerte nring, kunst , tradisjon og 
kunsthAndverk i dagens Enebakk. 

Enebakk Blandakor, Flateby Barne og ungdomskor, Enebakk Skolemusikkorps 
og Ytre Enebakk Skolemusikkorps, Enebakk Janitsjar, Foten Swingbryggeri, 
The Moys ,Nowhereland og Enebakk Trekkspillklubb med sin 20-ãrs jubi- 
leumskonsert speilet noe av bredden i det lokale musikkliv. 	Diktsamlingen 
"Dikt og drøm i dristige svev" dokumenterte den unge gardes skriveglede og 
Enebakk Husmorlag viste nok en gang at de kan organisere og tilrettelegge 
attraktive aktiviteter for de minste gjennom utmerket avvikling av Barnas dag. 

Utdeling av ârets kulturpris iii Flateby Kino satte punkturn for kulturdagene. 
Folk fra hele Enebakk deltok i begivenheten og gledet seg sammen med pris-
vinner 

@1 

Romeriksnissene til Ellinor 
Lund fra Flateby vakte star 
begeistring. 

The Moys i aksjon - vokalist 
Henning Bergersen og bassist 
Gard Sveen 

Astrid Ho/top og Oddvar Wennevold i trivelig passiar 
N Astrids stand, hvor veven var iflittig bruk, og hvor 
publikum kunne beundre bade vevkunst og rosemaling 

Prestegarden Kunstsenter var pa plass. Fra v.Kjell Matheussen, 
Grete Kittilsen, Inger Mork 

KjernpegØy! synes Hanna, som 
har butt s,ninkett pa Enebakk 
Dramatiske Sceiskabs stand 



Gave til Gaupeveien Bokollektiv 

Det var glede i Gaupeveien Bokollektiv da Sanitetsforeningen overrakte 2.000 kroner. Victoria 
Birch mottok pengene pa vegne av beboerne. Fra v. Hanne Solvang, Victoria Birch, leder i Ytre 
Enebakk Sanitetsforening Magda Sandbak og i Vikskroken Sanitetsforening BjØrg Alfliei 

Enebakkinger ga kr. 127.833 

Ina Kathrine Ruud var stolt over a kunne overrekke ordfØrer Einar 
Hoistad pengepakke med kr. 11.117 til aksjonen 

9-far du lopper i filoilet, sommerfugler i maven eller 

kroniskfotsopp? 
çd tiHege umiLtielliart! 

9-far du Lerimot ingen av Lisse Aplagene, er Let ingenting i 

veien for at du kan kpmme pd Enefialc5liokmusikkorps' 

JULESHOW 
DEN 3. DESEMBER KLOKKEN 18.00 

A JGNARBAKKE 
Her vilTLu opplevegaL, gammelLagsføiulsstenrningfor 

O kroner ogOore. 
iitcd [wit gratis! 

Ta ,neclbestemor og be.stefar, tanter og onkier og kom til 
Igtiathakke Lenne Lagen. 

et vi( filisa av gaffe og kaIer. 

- Dette Ian clere iI[cç risikcre dgdg[ipp av! 

9-L'er vii Lu kunne høre mange av Legamlejuiesangene, 
(og noert nyere) 

pd mange forskjeiiige mdter. 

(Dette vii bii en app leveLse for resten av fivet/dret/Lagen. 
(Str. Let sam ikRe passer) 

-0 	tiflYikke rnIn3t- acfeDt 

far fiesøl(fra 9LarLpo[en? 
( Og La er Let iIke'E n(i ng fJ(agge 

jeg metier!) 

'lie [1(onunen / 

KOMPOSTEN 

Torsdag kveld den 3. november 
ga Sanitetsforeningen en gave 
pa 2000 kroner til Gaupeveien 
Bokollektiv. 
Victoria Birch tok imot penge-
ne pa vegne av seg selv og de 
fire andre som bor i 
Gaupeveien 26. 

- Det er ikke Mart ennà hva 
pengene skal brukes til, men 
det skal were noe fornuftig, og 
noe som beboerne far glede av. 
Jeg setter stor pris pa innsatsen 
til Sanitetsforeningen, og pa 
vegne av beboere og ansatte 
sier jeg tusen takk til 
Sanitetsforeningen, sa boligle-
der Rosaline Schaug. 

Søndag 26.november 
B) kl.15.00 
Reisen til Julestjernen 

Søndag 4.12  
B)16.30 Dét var en gang 

kr 20/35 
B)18.30 Alene pa byen kr 35 
V)20.30 Thombstone kr 35 

Torsdag 8.12  
"Tid for den gode filmen" 
kl.19.30 NB! Merk tiden 
Hva hendte med 
Gilbert Grape 	Ja 35 

Fredag 9.12. Nattkino  
V)18 ar) kl.21.00 
Sanne løgner 	kr 35 

Søndag 11.12.  
Annet arrangement ph Huset 

Søndag 18.12.  
B) 16.30 	Aristokattene 
Familieforestilling 20/35 
V)18.30 Wolf 
- Vilidyret er løs kr 35 
V) 20.45 Wolf 
- Villdyre er lØs 

NB! Merk tiden  

127.833 kroner ble resultatet 
av innsamlingen til Norsk 
Folke-hjelps TV-aksjon i 
Enebakk. Pengene gAr til orga-
nisasjonens arbeide i Bosnia 
Herzegovina, Angola, Chile og 
Norge. 

Av disse pengene kom 8.100 
kroner fra Enebakk kommune 
(kr. 1 pr innbygger) 	16.369, 
kom fra Mjr ungdomsskole-
hvor elevene ga resultatet av 
en dags innsats i arbeidslivet - 
en "gi en dag aksjon' , og kr 
11.700 kom fra Enebakk ungd-
domsskole som hadde samlet 
inn pengene ph en hyggekveld. 
PA dette arrangementet det ble 
det solgt kaker, kaffe og mine- 

ralvann, det var auksjon over 
varer gitt av lokale bedrifter. og 
det var underholdnin av ele- 
ver. 	Smakebiter pa denne 
underhoidninger fikk ogsA ord-
fØrer Einar Holstad, og pressen 
da ma Kathrine Ruud overrakte 
ordfØreren pengepakken under 
en elevsamling i storefri noen 
dager for TV-innsamlingen. 

Den praktiske organiseringen 
av innsamlingen i Enebakk ble 
gjennomført av Ytre Enebakk 
Sanitetsforening og Helselaget 
i Ytre, av Sanitetsforeningen og 
Bondekvinnelaget i Dale-fjer-
dingen, og av Sanitets-fore-
ningen i Kirkebygden. 

Hei, pensjonister og trygdede ••: 
iEnebakk 

Vi inviterer til førjulsfest pa 
Flateby S amfunnshus, 
søndag 11 .des.kl. 14.00 

Vi serverer middag, kaffe og kalcer. 
Utlodning! 

Gratis entre -Cato kommer 
Ring Ingrid Nordli - Tif. 64 92 84 68 

eller Greta Berg 6492 8872 
Innen 4. desember 

De som trenger skyss, sier fra 
ved pâmelding. 

Hj ertelig velkommen 
Norsk Folkehjelp Flateby 

ENEBAKK HISTORIELAG 
Arsmøte ph Mjr ungdomsskole, 

tirsdag 6.desember kI.18.30. 
Ca kl.19.30: Lysbildeforedrag om 

"RAKNEHAUGEN OG ANDRE GRAVHAUGER 
I ULLENSAKER" 

v/universitetsstipendiat Dagfinn Skre. 
Enkel bevertning. Kaffespleis. 

Velkomnien! 	 Styret 



Heder til 
•Thorvaldsen 

IL Drivs leder gjennom de 
siste fern Ar, 
Knut A.Thorvaldsen, ble pA 
lagets Arsmøte 20.november 
hedret med lagets fortjeneste-
medaije. 

Tidligere er det bare 17 per-
soner i lagets 57 Ar ganile 
historie som har fArt denne 
hedersbevisningen. 	Siste 
gang fortjenestmedaljen ble 
delt Ut var pA 50-Ars jubi-
leurnsfesten i 1987. 

Thorvaidsen fikk medaljen 
for sitt utrettelige virke for 
laget. IL Driv har hatt en 
nivAheving, bAde organisato-
risk og anleggsmessig i den 
tiden Thorvalsen har vrt 
leder 

GJØLSTAD GJENBRIJKSSTASJON 
(bak Fina-stasjonen I Kirkebygda) 	TIf. 64 92 74 60 

APNINGSTIDER: 

Tirsdag W. 12.00 - 19.00 
Torsdag kI. 08.30 - 15.00 

Rzr HAGEAVFA- 

UTKJORING 
3o 

RZSTAVFALL 
(i)CZ. atavfa11) 

METALLER OG 
HYITEVARER 

Tenk 
trivsel 

-tenk 
Enebakk! 

Inntil videre Ieveres 
hagea'rfalt i container 
plassert her. 

TREVERX 

PAP? OG ?APtR 

DEXK 

Sortert Wall mottas gratis 
Priser restayfall: 
* inntil 0,25m3  (2 sekker) gratis 
0,25 . 0,50 rnJ kr. 50,-
0,50 - 1,00 m3  kr. 100,-
videre pr. m3  kr. 100,- 

LNNKJØRING 

BET,TENtNG 

Kunstutstilling pA MjTr 
Lørdag den 10. desember er 
det duket for en ny salgsut-

stilling pA Mjr ungdoms-
skole. Det er 11. gang 
Eyvind Jentoftt, Viggo 

Karisen og Per Arne øiestad 
stiller ut malerier, grafikk og 

akvareller. 
De tre utstillerne er alle for-

mingskerere ved Mjer ung-

domsskole, sA kunst og 

arbeid gAr hAnd i hAnd. 

Dc er alle bosatt i Enebakk, 

og er kanskje inspirert av 
natur og folkelivet her. I fir 

forsøker de A fA med flere-

gjesteutstillere og hAper med 

dette A oppnA stØrre bredde. 

I hr har de bl.a. vrt sA hel-
dig a fA Olav Thune, Ingvild 
Solberg og Solveig ødeby 

til A stille Ut. 

Utstillingen kan oppleves i 

elevkantina pA Mjter ung-
domsskole lØrdag 10. des. 

Her kan du fA kjøpt  julega-

ver til meget hyggelige pri-

ser. 

Finner folk fram 
til huset ditt? 

Er du en av de mange ene-
bakkingene som ikke har 
nummerskilt pA huset? I sA 
fall kan det vre vanskelig 
for folk A finne fram til deg 
nAr du treger det mest. 
F.eks. nAr dtf venter pA 
legen, eller nAr du har 
bestilt en taxi ogdet haster. 

En innstendig bønn fra dro-
sjesjAførene i bygda er at 
alle utstyrer huset med 
nummerskilt. Da blir det 
lettere A finne fram til opp-
gitt adresse for drosjesjAfø-
rene, og du behøver ikke A 
ergre deg over 
drosjen som aidri kommer, 
eller legen som ikke bru-
ker urimelig lang tid pA A 
finne fram. 

Neste Komposten kommer fredag 9.des. 
Innleveringsfrist: 30. november 

LLO"PA VEIEN 
A 	FOR DEG" 

Feriereisen starter med FOLLO TAXI  

Vi henter deg hjemme og bringer 
deg til og fra Gardemoen til 

fast pris. 
GRUPPERABATTER 

Bestill FLYTAXI pa tlf. 64 94 37 70 
mellom 07- 19 

MAXI TAXI - RULLESTOLBILER - TURBILER 

ENEBAKK KOMMUNE 

ENEBAKK KOMMUNE - 
EU FOLKEAVSTEMNING 

Her kan du stemme! 

I Enebakk kommune holdes det folkeavstemning over 
spØrsmâletom Norge bØr bli medlem av EU, søndag 27. 
november og mandag28. november 1994. 

Du har stemmerett ved folkeavstemningen hvis du er 
norskstatsborger og har fylt 18 ár senest 31. desember 1994. 
Du ma dessuten sta i mantallet. 

Stemmested 
Stemmekrets 

Søndag 
âpningstid 

Mandag 
apningstid 

Flateby Samfunnshus 13.00- 18.00 09.00 -21.00 
Flateby krets 

Enebakk herredshus 13.00- 18.00 09.00- 21.00 
Kirkebygden krets 

Skogeierforeningens 
lokaler 13.00- 18.00 09.00-21.00 
Dalefjerdingen krets 

Ytre Enebakk skole 13.00- 18.00 09.00-21.00 
Ytre Enebakk krets 

Einar Hoistad 
valgstyrets leder 

KOMPOSTEN 

 

IV
ENEBAKK KOMMUNE 

FORHANDSSTEMMEGIVNING 

I Enebakk kommune holdes det folkeavstemning over 
spØrsmlet om Norge bør bli medlem av EU, søndag 
27.november og mandag 28.november. 

Du har stemmerett ved folkeavstemningen hvis du er norsk 
statsborger og har fylt 18 âr senest 31.desember 1994. 

Hvis du ikke kan mote fram i stemmelokalet pa 
avstemningsdagen, kan du stemme pa forhánd. Du kan 
forhândsstemme i den kommunen som du selv Ønsker. Hvis du 
forhândsstemmer i en annen kommune enn der du er innfØrt i 
folkeregisteret, husk at stemmen skal nâ fram til 
hjemstedkommunen gjennom posten innen avstemningsdagen. 

Du kan forhândsstemme fra og med 1 0.oktober i Herredshuset, 
formannskapskontoret, i kontortiden kl.08.00 - 16.00. I tillegg 
er det anledning til a forhândsstemme fØlgende dager utenom 
kontortiden: 

Sted: 	 Dato 	Klokkeslett: 
Herredshuset, 
formannskaps 
kontoret 	25.11 	16.00 - 19.00 

26.11 	10.00-  12.00 

Einar Hoistad 
valgstyrets leder 



. ENEBAKK KOMMUNE. 

VI TRENGER VIKARER 
Barnehagene trenger vikarer som kan ta 
arbeide nâr det er sykdom eller annet fravr 

i barnehagaen. 
Det er en fordel med praksis/erfaring fra arbeide med 
barn. 
Ta kontakt med styrer: 
Anne K. Rasmussen, Ytre Enebakk barnehage 
tif. 64 9240 66 
Johnny Nyløvold, Kirkebygden barnehage 
tif. 6492 7202 

NISSEFEST 
11. desember 

FOR MEDLEMMER I BARNELEIKARRINGEN 
SAMT FAMILIEMEDLEMMER 

INNG.: VOKSNE KR.30 - INKL. KAFFE OG KAKE 
BARN KR. 10- INKL. BOLLER OG BRUS 

Enebakk Jeger og Fiskeforening 
Arsmøte 

onsdag 7.des. kl.19.00  
pa Klubbhuset 

Vanlige tirsmØtesaker - Enkel bevertning 

VELKOMMEN! 

Styret! 

SMABARNSFORELDRENES 
BARNEHAGE, BA, ENEBAKK 

Søker assistenter - engasjement m/muligheter 
for fast ansettelse. 

Søknaer med bekreftede vitnemâl og attester sendes- 

innen 1 .desemeber til 
Smtbarnsfore1drenes Barnehage BA, 

Lotterudvn.21H, 1912 Enebakk. 

Nrmere opplysninger v/Iren el.Ruth, 
tif. 64 92 62 62 

*ENEBAKK SENTERPARTI 
Vi minner om bygderàdsmøte 7.12. i 
kantina, herredshuset ki. 19.30. I tillegg 
til drøfting av kommunestyresaker skal 
vi behandle: 

1. 2.gangs behandling av liste til fylkestingsvalget 
2. VaIg av utsendinger til nominasjonsmøtet 

Styret 

Familie pâ4 
Ønsker a leie hus pa 

Flateby. 
Sikre betalere 
Ring oss pa 

tlf. 69 80 85 32 

Jord for 
kornproduksj on 

Ønskes leid. 
Thorvald Ungersness 

Tif. 64 92 40 09 

Enebakk Nei til EU 
tilbyr skyss i forbindelse med 

FOLKEAVSTEMNINGEN 
Søndag 27.11. k1.13.00 - 18.00, 
mandag 28.11. ki. 09.00 - 21.00 

Har du problemer med a komme deg til 
stemmelokalet, kontakt oss pa 

fif.: 6492 60 15 (Degrum) 
tlf.: 64 92 63 84 (Guslund) 

Enebakk NTEU 

PENT BRUKTE BARNE- 
ARTIKLER TIL SALGS 

BIA Gresslin Sportsvogn 
rn/store hjul 

Vogndyne( 100% polyester) 

Andedundyne + pute 
til sprinkelseng 

Voksipose.Lys lilla og grA 

Carrytot bilsete 0-10 kg 

Lekegrind m/nettingsider 

Boyle + pute til 
Tripp-Trapp stol 

Henv. til tlf. 64 92 80 85 

KOMPOSTEN 

Bedre og renere luft i 
kommunale barnehager 

Et triveligere og sunnere innemiljø for Marius og Michael son stolt 
viserfrwn "Hakkebakkeskogen" som barna bar lagel - 

Ytre Enebakk 
Barnehage og Flateby 
Barnehage kan glede seg 
over merkbart bedre 
inneklima. 

EN0K-tiltak og installa- 
sjon av 	nye effektive 
ventilasjonsanlegg til kr. 
468.000 ble fredag 
18.november feiret i bar-
nehagene, hvor ordfører 
Einar Hoistad fikk den 
.refu11e oppgaven a starte 
opp de nye anleggene. 
Med pa feiringen var selv-
følgelig ogsá prosjektan-
svarlig FDV-sjef Torgils 
Opedal og daglig leder i 
leverandørfimaet "Energi 
og miljøteknikk A/S, Atle 
Solum. 

A bruke ressurser pA forbedret 
innemiljø og ENØK tiltak er 
bide bedriftsøkonomisk og 
ikke minst samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Undersøkelser viser 
at 40 prosent av befolkningen 
og 2 av 5 barn pA et eller annet 
tidspunkt i livet utvikler ast-
ma/allergi bl.a. som følge av 
dArlig luft og luftforurensinger 
Videre regner en med at dArlig 
innemiljø koster mellom 8 - 12 
millioner Arlig. 

Stikkprøver av luften i ene- 

OrdfØrer Einar Hoistad starter 
opp det nye ventilasjonsanleg-
get. Til venstre prosjektleder 
FDV-sjef Torgils Opedal 

bakks skoler og barnehager ble 
foretatt i rnai/juni 1993. CO2 
konsentrasjoner, temperatur og 
fuktighet ble milt. 	I Ytre 
Enebakk Barnehage og Flateby 
Barnehage fant man CO2 kon-
sentrasjoner langt over det som 
helsedirektoratet har anbefalt 
som normalt. Disse undersø- 
kelsene, 	og en forenklet 
ENØK analyse av de to barne-
hagene, dannet grunnlaget for 
et prosjekt med forbedring av 
innemiljøet i barnehagene som 
formAl. 

- Det ble sØkt midler fra statens 
sysselsettingspakke, for A kun-
ne foreta de nødvendige forbe-
dringene, og vi fikk 468.000 
kroner til dette arbeidet, for- 
teller 	FDV-sjef 	Torgils 
Opedal.. 

Stikkordet for de tiltakene som 
nA er gjennomført er varme-
gjenvinning og ventilasjon, 

ENØK og inneklima ses i sam-
menheng, og det nye ventila-
sjonsanlegget som er installert 
ivaretar nettopp slike hensyn. 

Ellers er det foretatt etterisole-
ring av barnhagen med 10 cm 
mineralull 	i 	veggene. 
Varmeanleggene er utstyrt med 
natt og helgesenking, varmekab 
ler og panelovner er blitt utstyrt 
med teruiostat. 
Endelig er det installert et ener-
gioppfølgingssystem som note-
rer energiforbruket pr uke. 

Beregnet gevinst av EN0K-til-
takene Pr barnehage pr Ar er 
16.000 kroner. 
Personalet i barnehagene gir 
utrykk for at de allerede merker 
en betydelig forbedret luft, og 
fornøyde foreldre gir ogsA 
utrykk for at de merker en bed-
ring av inneklimaet 
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ENEBAKK KIRKE KL.19.30 
I 
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FAG & SERVICE 
Din lokale rorlegger Elektrorep. Ikke la renskápsførin ENEBAKK 

ANDRESEN Egil H. Jorgensen 
Flatebyseriteret, tlf. 64 92 92 81 

gen din bit et sjansespiii! VANN OG VARME 
Anton Gystad v/Ole •bckk 

& SONNER A/S SALG OG REP. AV ELEKTRISKE 1914 Ytre Enebakk 
Vâgliveien 25, Ytre Enebakk 
TIC 6492 43 54- 6492 48 92 

Mobil 030 36 127 

HUSHOLDNINGSMASKINER, 
RADIO - TV  - VIDEO 

Parabolantenner - Nokkelfiling 

Autorisert regnskapsførerselskap 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Telefon 6492 63 03 

- Døgnservice -. 
TIf. 64 92 4630 

Mobil 030 04 997 - 03038 565 

AVAVAVAVAVAVAVAFAJ • Marit Elm Soth ENEBAKK VAKT UTSIKTS 
8YGG- OG TØMMERMES1ER Naturterapeut OG SERVICE 

0 	Per-Erik østlie as 
— 

TLF. 64 92 79 00 
RAMMEVERKSTED 

0 i 	1914 YTRE ENEBAKK - TIF. 64924340 	0 ENEBAKK NATIJRTERAPI 1911 Flateby 

.din lokale byggmester 

-l40kunn$kap gir tryggh.t 
AOO  

TIf. 64 92 70 
Fotsoneterapi, aromaterapi, kinesiologi, øreakupunktur, 

kraniosakrafterapl, kostholdsvellednlng, magnetfeitterapi. 
Diplom fra Instltutt for Heihetsmedls!n - Medlem av NFS 

Rugvn. 4 B 	 1912 Enebakk 

Personsoker 096 97 823 
Postboks 70, 1912 ENEBAKK 

Vakthold - alarmmottak, 
alarmsentral 

Alt / innramming 
Rask levering 

TIC 64 92 86 10 

fo 

E

J GJENSIDIGE 

Kirkegt. 
Vektertorget 

2000 Lillestrom 

rs I k r I 	g 
1, 

Rorleggerfirma 
ERIK KJELGAARD 

sanitr, nybygg og rehabilitering 
Utlele av lensepum per, vannsuger 

og høytrykksspyling 	Aft 
Vi holder til i Enebakk MØHe Ta 

1914 Ytre Enebakk, Of. 64 
Mobil: 03032 665 	V 

/01 	
Megler'n i Enebakk 

Vi har Iokalkurtnskapen og kan hjelpe 
bade kjøper og selger. 

Bolig-, fritids- og nringseiendommer. 
uforpliktende kontakt. 

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS 

WesselVarnie, i  

• 
I 

Ta 

1 	

tapetsering 
Utfører 

Maier 

Robert 

kontakt 

& Tapetserer 

alt innen maling, 
og gulviegg ing 

pa telefon 649266 67 
Mobil: 92 02 35 00 

Telefoil: 8381 09 11 .5e.5&O,,5S 1974YVE,bl,kTH. 54925570 Lindeli— 1914 Ytre Enebakk 

Ludvigsen Kulde 
Enebakk Bildeler Malerarbeid - renhold & &tetLefl 

Pb. 125—l9l4 Ytre Enebakk 

Saig, service og montasje 

Alt innen kjol, frys og aircondition 
Postboks 9- 1912 Enebakk 

Mobil: 942 36 224 - Persons. 96722 77 

BRUKTE OG NYE DE4ER 
VRAKBILER KJØPES 

Nyeng 
Apn.tider: 10-17/14 0 

ERIKSEN 
EIENDOMSSERVICE 

EL. INSTALLA64ONO 	FORRETNING 
1912 Enebakk 	.Vâgsenteret. 
Tif 64 92 63 00 	1914 Y. Enebakk 
Dognvakt 	18 84925608 
Tif 94237487 

Alt i Elektrisk 
Priv. 6492 6494 Telef. 64 92 77 77 REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK EIL 	KJEDSNAVFAGSOLK expert 

Pensjonistforeningens hostlotteri — Trekningsliste Neste komposten kommer 

Fredag 9.desember 

tnnleveringsfrist: 30.november Dukke, Gunnar Nilsen 
Bordlampe, Ruth Randem 2 
sengesett, Ole Henrik 
Johansen, KjØkken klokke, 
Solveig Hval, Kaffe servi-
se,Ragnar Langskau, Brikke 
HardangersØm, Marit 
Johansen ,DreietBolle, Sonja 
Nordhagen, Skammel, 
Ragnhild Langskau, 2 
Emaijerte kjeler. Severin 
Solvang,, Hândarbeide, Ase 
Pettersen, Krystall bolle, 
Ruth og Peder Englund, 
Honning, Espen Rom, 
Jule klokke, Solbjørg 
Kjellgârd, Blâtt Fat, Turid 
Flateby, Skjre og oppvask-
fjel, Aslaug Sether, Teppe 
Borghild Nordli,Stretch - 
laken Gry Aifredsen, RØd 
duk Marit Nordby, Mat 
kurv, Borghild Jakobsen, 
Bilde Hermine NØie, Blomst 
Reidun Jorgensen, Matkurv 
Ruth Randem, Grill rn/till- 

behØr Arvid Sundbakken, 
Skjorte Thomas Brunstrøm, 
Gavekort Gudrun Kjellgrd, 
Kulepennsett, Farn. Sther, 
Glassbolle, OleKristian 
LØken, Hàrsjampo Sonja 
Nordhagen,Kalkun Ingolf 
Sofiedahl, Kulegrill ,Greta 
Berg, Pledd ,Erna 
SikkerbØl, Gule hândk1r 
Frøydis Smedsrud, Frukt 
kurv Rita og Bjorn Olsen, 
Hândkleoppheng, Anne Lise 
Utaikt, Soltimer, Ragnhild 
Langskau, 
Blomstergruppe Ester 
Sulerud, Paiform Harald 
Berg, Glassbolle m/lokk 
Annie TØrnby, Album Arild 
Engerdahl, Pute lappetek-
nikk, Anne Kjersti Nordli, 
Kake SigurdWergeland, 
Rosa duk, Benthe 
Flateby,Strikket duk, Tora 
Birkeland, Blomsterlys 

Raghild Langskaug, 
Mage veske Reidun 
Stubberud, Hândarbeide 
Karin Thorbjørnsen, 
Vedkjele ,kobber 
Rita og Bjorn Olsen, 
Messinglysestake, Hilde og 
Rune BrAthen, Ildfast fat 
med lAkk Ingrid Foss, Fat 
med stett Anett Bogert,,  Duk 
Trude Kvm, Lys og servi-
etter Torunn K Moen, 
Sengesett ,Amanda 
Kokkerud, Duk , Astrid 
Brekken, Flanelsiaken og 
hAndkle, Pauline Watâs, 
Vekt, Sisilie Sei, 
Termos , Marit-og Jakob 
Kjelstrup, 2 stri],ckededu-
ker, Alise Stensn.id, 
Spekefjel Gerd o :Alf 
Johansen. 

ER DET NOEN SOM TRENGER BARNEVAKT? 
Vi er noen unge jenter sorn harstartet en barnevaktklubb. 

Vi kan passe barn fra 1 - 6 Ar. Vi;møtes pa tirsdager og freda- 
ger, og da kan dere ringe oss ph tlf. 64 92 85 66 

mellorn k1. 15.00 - 17.00 
og spØrre etter Gerd Synnøve eller Anette. 

SA ta gjerne kontakt. 



Siste rockekonsert mot rasisme. Her er Hexagon og "trommis" Frode Bjerkely i 

6pã Klubb 1 
Hvorfor gãr du pa 
Klubb 1? 

Nr. 8 - november 1994 

Redaksjon: 
Enebakk kommune 
kuituràdministr. 
TIf. 64 92 60 55/56 
Redaktor: 
Aslaug Tidemann 

Annonsepris'ét: 
AIm.plass: kr 3.00 
Tekstside: kr 3.50 
Side 3: 	kr 4.00 
Siste side: kr 4.50 
Fag & Service: 
kr 1.000 pr. àr 

• Avisen trykkes i: 
Iñdre Smaatenenes 
Trykkeri 

Utgis 1 gang i 
mâneden 

Lions pokal til 
Katrine Tryti 

Katrine Tryti, 15 
bie pA IL Drivs Arsmøtetii-
deit Lions vandrepokal. 
Pokaien tildeles hvert Ar til 
en aktiv , ente og gutt meiiom 
12 - 15 ar som har vist gode 
resultater og sportsAnd , og 
som er aktiv i mer enn en 
idrett. Pokaien kan bare tii-
deles en gang til samme per-
son. 

FLATEBY 
UNGDOMSKLUBBS 

o 

APNINGSTIDER 

Tirsdag og torsdag 
18.30 - 22.00 

Fredag: 20.00 - 24.00 

Anenhver onsdag 
juniorklubb 
(4-6 klasse) 

18.00-21.00 

KOMPOSTEN 

 Du kan bare  k 	her, 
og komme her . 0 0 

- JA, til ungdom i klubb 
og ikke pa gata! 

Flateby ungdomsklubb 
er et rusfritt alternativ 
for ungdom I Enebakk. 
Klubb 1 har døra oppe 
tre ganger I uka for 
ALLE over 13 ár. Her 
samles ungdommen for 

L prate, spille musikk, 
gitar, biljard, danse, spi-
Se, ove med bandet osv. 
Men først og fremst 
samles ungdommene ph 
Klubb 1 fordi det er 
deres klubb og deres fri-
sted. her stiles ingen 
krav til fysiske eller psy-
kiske prestasjoner. 

Kristin Birkeland 

Flateby Ungdomsklubb ligger i 
Kjellern pa Flateby Sam-
funnshus. Der har den vert 
siden 1981. Det er ungdom-
men selv som bestemmer hva 
som skal skje og hvordan 
Klubb 1 skal were. Vi har 
vaigt et styre som motes minst 
en gang annenhver uke. 
Seivføigelig finnes det begrens-
ninger for vâre muligheter til 
aktiviteter og arrangementer: - 
Fantasi og penger. 
I tillegg kommer var hovedre-
gel: Her er det rusfritt! 

Prat og musikk 

Klubb 1 pA Flateby gir mulig-
heter til mange aktiviteter pA en 
gang. Lokalene er store, og vi 
bar flere rom. Vi har gitargrup-
pe, burgruppe og vi lager mat 
hver fredag. det er ogsA mulig-
het til A danse pA hver klubb-
kveld, uten at det forstyrrei 
dem som prater i spillerommet. 
Det er ogsA aktiviteter utenom 
Apningstidene, med band-Øving 
og en dansegruppe. Styret i 
kiubben synes det er viktig A ta 
vare pA lokalene. Vi har derfor 
hatt dugnader, eller rettere sat 
maraton-dugnader som gar 
over et heit dØgn, med premie 
til vinneren. 
Sex og dop 

Kaja Berg El/in gsen, 15 dr: 

- Det er bedre enn t sitte hjem-
me. Det er et positivt tilbud til 
ungdommen. Klubb 1 er et fri-
sted hvor vi kan mene og tro det 
vi vii. 

Hanne Søfting, 15 dr: 
- Jeg drar pa Klubb I for a mote 
venner. Dessuten ër det goy A 
danse og spiie biijard. 

Kristin Bi-endjord, 14 ar: 
- Jeg er medlem av burgruppa. 
Klubb 1 er det eneste tilbudet til 
ungdommen pA Flateby. 

Fritjof Berg El/in gsen, 17 dr 
- Jeg er medlem av burgruppa. 
Jeg kommer hit ogsA fordi kja-
resten min er her ofte. 

Ina KathrineRuud, 
- Jeg er mediem av .burgruppa og 
spiller musikk her. Klubb I er et 
fint møtested for meg og vennene 
mine. Vi kan oA fA hjeip til 
blant annet mattelekser. Anja og 
Kristin er ogsA kule. 

Torunn Li/lo, 14 dr 
- Det er goy A vre pA Klubb I. 
Goy A danse og det er koselig 
her. 

aksjon 

Klubb 1 har hatt mange tema-
kveider, og det vii bli flere. 
Det er styret som bestemmer 
hvilke temaer som skal tas opp. 
Vi bar hatt og vii ta opp temaer 
om sex, prevensjon, kropp, 
rasisme, narkotika, rusmidler, 
moped- og bilkjøring. Som 
medlem av Klubb 1 vii du ha 
mange fordeler: Du vii fA inn-
flytelse pA driften av kiubben, 
fA billigere inngang pA arrange-
menter som kiubben arrangerer 
og du kan were med pA den 
Ariige (swert popukere) seiltu-
ren med Hardangerjakten mat-
hilde. Mediemskontingenten er 
kr. 30 pr haivAr. Du vii i tiilegg 
komme billigere inn pA kiub-
ben. Inngang for medlemmer 
er pA kr 5, mens den er kr 8 for 
dem som ikke er mediemmer. 

Pink Floyd og Juleball 

Klubb 1 har arrangert mange 
rusfrit, fester og rockekonserter 
de siste Arene. Vi vii til sist 
minne om vAre siste arrange-
menter dette Aret. Det fØrste er 
fredag den 25.november. Vi 
samarbeider her med flateby 
Kino. Seive arrangementet er 

pA Flateby samfunnshus, men 
vi tar ogsA ungdomskiubben i 
bruk. Kiokken 18.30 Apner vi 
klubbdØra. Det biir rockekon-
sert med to band oppe i storsa-
len: Skumring og The Void. 
Ingen av banda har spilt pA 
Flateby fØr, men noen av med-
lemmene i Skumring er kjente. 

Filmen Pink Floyd The Wail 
vii bli vist. Vi oppfordrer aile 
ungdommer i Enebakk til A 
komme. Denne mA bare sees. 
Den 	er 	RAABRA!. 
Arrangementet skal were ferdig 
24.00. 
Se annonse pA forsiden. 
Det siste arrangementet er IØr- 
dag 	den 	17.desember. 
Julebaliet er butt en tradisjon 
pA Flateby Ungdomsklubb. her 
biir det god mat og pent 
antrekk. Band og kanskje dan-
seoppvisning! Nermere infor-
masjon kan du se i annonse i 
neste Komposten. 
- husk at du er velkommen til 
Klubb 1. 


