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RV 120 ved Mjar:

Den nye traseen
kiar til
Sommeren
Veisjef Stein Fyksen
har meddelt var ordfører, at utbedringen av
RV 120 vIMjar skal
v&re ferdig innen sommeren 1996.
- Na bør vi sørge for a ha
planene for gang og sykkelveg fra Knurrestad
og fram til Katthult godkjent innen anleggsarbeidene pa' riksveien begynner. Da kan massene vi
tar Ut brukes i arbeidet
med gang og sykkelveien, sier ordfØrer
Hoistad.
- Dersom vi er effektive,
kan vi ha gangveien ferdig til 6-Aringenes skolestart i97.
GrunneieravstAelser til
gangveien er allerede
kiarert, ifølge ordfØreren.

MI

nA 1100 land, har
:Frelsesarmeen sett
at det nytter A kjempe
for menneskeverdet.
Med kjrlighet
som vApen.

ber TV-aksjonen
deg bli med pa en
nasjonal dugnad
sondag 8.oktober.
Na

Alt ligger ná til rette for at Jorunn Buer fra
Kirkebygda kan overta ordførerklubba.
Gjennom et valgteknisk samarbeid mellom
Arbeiderpartiet , SV og SP vii hun sannsynligvis bli vaigt som ordfører i kommunestyrets mote mandag 16.oktober. Varaordfører
blir Senterpartiets Kjell Dehii.
Enebakk Senterpartis styre og kommunestyregruppe valgte alts65 denne gangen a samarbeide med AP/SV og takket dermed nei til
ordførerposisjonen i et samarbeid med
Høyre, KrF, og FrP. - Jeg betakker meg for a
betale for ordførerposisjonen med en politikk jeg ikke kan sta inne for, sier Dehli.
De tie samarbeidsyartiene,
AP,SP og SV ønsker na A fjerne
fattigkommunestempelet. Saig
av E-verket og kommuneskogen ser de som uaktuell politikk. Dc ønsker A tilrettelegge
for gode tilbud for 6-ãringenes
skolestart høsten 97, og A sette
i gang med kloakkering av
Ekebergdalen. Tilretteleggin
av byggekiare tomter for a
skaffe bomuligheter for bl.a.
bygdas egen ungdom, er
ogsA en pnontert oppgave.
Samarbeidspartiene ønsker A
spille pa lag med foreninger og
lag om utviklingen av kommunen.

Det ble aitsA ingen tradisjonell
borgerlig !øsning etter valget.
SP's ordførerkandidat Kjell
Dehli, kommenterer dette slik:
- Jeg betakker meg for A betale
ordførerposisjonen med A administrere en politikk jeg ikke kan
stA inne for. Det Dehli her sikter til er blant annet saig av Everket.
- Vi tar heller til takke med
varaordførervervet mot A fA
komme i reell maktposisjon i
kommunens mange styrer og
utvalg, sier Dehli, som fØier at
partiet har fAtt en meget god
kabal med to medlemmer i formannskapet og teknisk utvalg
samt utvalgsledere i naturforvaitning, administrasjonsutva!g
kulturutvalg og styreplass i
Folio Engergiverk.

Overraskeiser

TV-A,
8.oktober

::.:; :.....

Alt lart for Jorunn

Reell makt viktigere enn
ordfOrer
1 over 100 Ar, og

':'.:'.:.. .....

I Enebakk, som ellers i landet
bød valget pA store overraske!ser.
Strykinger og kumuleringer
forandret partienes forhAndsprioritering tota!t .Ia!t var det forandnnger pA over 900 lister, og
det tok tid for det var kiart
hvem som kom inn i konimunestyret.

Senterpartiet, FrP og KrF gikk
fram, Høyre og SV gikk tilbake, mens Arbeiderpartiet holdt
stilhingen.
I Enebakk var valgdeltageisen
pi 61,6 prosent, og dermed litt
i overkant av iandsgjennomsnittet.
Frenimøteprosenten
ved forrige kommunevaig var
63,7.

Jorunn Buer (foto: anne Grete lossius)

Vaigresultatet
Arbeiderpartiet beholder sine
11 representanter i kornmunestillingen.
styret., og holder
SV fAr inn 2, og er dermed halvert.Kr.F. fAr inn 4 representanter, en fordobling fra forrige
vaig, Høyre fAr inn 6 , en
reduksjon pA 2, mens SP gAr
fram og fAr 5 repr., 1 mer enn i
1991. Fremgang er det ogsA for
FrP. som fAr inn 5 repr. mot 4 i
innevrende periode.

14 kvinner
Det blir 14 kvinner i det nye
kommunestyret, hvilket vii si
en kvinnerepresentasjon p
42,4 prosent. Alle partiene er
representert med 1 kvinne eller
mer. Av Arbeiderpartiets
.11 representanter er 6 kvinner,
SVs to representanter er kvinner, Kr.f har en kvinne blant
Sine 4 representanter, av SP's 5
representanter er 2 kvinner,
Høyre er reresentert med 2
kvinner (av 6 repr.), og Fr.P har
1 kvinne blant sine 5 representanter.
Den geografiske fordeiingen av
kommunestyrerepresentantene
er slik:
8 fra Kirkebygda
11 fra F!ateby og
14 fra Ytre Enebakk
Tenk trivsel
-tenk Enebakk!

Hauglia jubilerer
Hauglia skole feirer i dag sitt 20-firs jubileum med
stort bursdagsselskap pA skolen. Bade ordfører, skolesjef, rektorer og klassekonntakter er med pi feiringen sammen med skolens elever og irerere.
Bursdagen feires med katie og kaker, og i anledning
jubileet kommer det ogsA Ut en egen jubileumsavis.
Kulturstyret har bevilget penger til et flott maleri av
skolen. Bildet er malt av enebakkunstneren Viggo
Karisen.
Skolen har i dag 120 elever fra første til og med
tredje kiasse , pluss 30 fØrskolebarn. I ny, vedtatt
skoiestruktur vii Hauglia bli bygget ut til en en 0-7
skole. Vi kommer tilbake i neste nummer med historikk om Hauglia. PA side 5 i dagens avis harskoiesjefen en hilsen til jubiianten.

KOMPOSTEN
GUDSTJENESTER

Behov for
gjeldsrâdgivning?

irdfØrerens
hjørne:

Ble det
ditt vaig?
Det er snart to uker siden
høstens kommunestyre- og
fylkestingsvalg. Det ble som
ventet ingen avgjørelse om hvem som skal styre
Enebakk Ut fra vaigresultatet. Minst to eller flere
partier ma gâ sammen for a danne flertall. Nãr du
leser dette hâper jeg det er avklart hvem disse partiene er. det stØrste partiet ved dette valget ble som
tidligere "hjemmesitterne". Nesten 2 av 5 velgere i
Enebakk lot vre a stemme ved ãrets vaig. Det er et
signal om at det ma bygges nye hoidninger til lokaldemokratiet. I Rømskog i Østfold møtte 9 av 10 velgere fram ved urnene. Skal vi la det vreen utfordring for oss ved neste valg? Vi politikere ma vre
villige til a ápne for nye former for kommunikasjOfl
med velgerne. Det ma bli stØrre mulighet for direkte
pâvirkning gjennom blant annet direkte vaig av ordfører. En ordfØrer skal vre ordfØrer for alle, uansett
parti. En sterkere personfokusering av ordføreren er
pa linje med all annen utvikling i samfunnet.
OrdfØreren er kommunens "ansikt" utad. Det ma
kunne stilles krav til personlige egenskaper og egnethet uten at "jantelovens and" skal fâ ràde. Det a ha
lykkes i noe pa vegne av fellesskapet ma vre en
styrke. ForØvrig er alle medlemmer av formannskapet valgbare til ordførervervet.
Personlig vil jeg takke for all den stØtte som er vist
meg og min familie i snart 21 mâneder jeg hat fâtt
vrere ordfører i Enebakk. Det er en belastning a stille seg i fronten. Familien har ofte hatt det tffere
enn meg selv. Jeg tror pa en levende Gud som er
opptatt av a hjelpe mennesker som oppriktig ber om
hjelp. Takk til alle dere som har bedt for meg og
min familie. Takk til alle dere som har mØtt meg
med opmuntrende ord.
Tit tross for mye negativ fokusering med utganspunkt i Enebakk, har jeg vrt svert opptatt av a velge strategier som pa sikt kan gi oss uttellinger. Det
som opptar meg mest er ikke a ha rett, men a gj ore
rett. Mange i Enebakk mener det samme, men
engasjerer seg ikke. Partipolitikken hat butt en
blokkering for mennesker som vii noe. Serlig stØrre
partier er mer opptatt av a ha rett fremfor a slippe
fram initiativ gjennom enkeltmennesker. Jeg trot
tiden er inne for en fri bygdeliste ved valget om fire
ár. Som min tidligere nabo sa: "Den som lever far
se". -- Om dette blir mitt siste innlegg i "Ordførerens
hjørne", er ikke avklart i skrivende stund. det er
likevel best a si: Takk for følge!
Ti! sist det beste jeg kan si til noe menneske:

Gud velsigne deg!
Einar Hoistad

Søndag 1.10
kLl 1.00: Søndagsskole
Id. 18.00: Jon Robert Hoistad
Tirsdag 3.10
Id. 11.00: Formiddagstreff,
Frank Mikkelsen

Ta kontakt med Lars
Henrik Dahl eller Mette
Nilstad ph tlf. 926060,
linje 263 (Dahl), eller
linje 261 (Nilstad)

Møteuke m.Jon Magnar
Pedersen:
Tirsdag k1. 19.30 ph Betel
Onsdag 4. 10 kl.19.30
Nordby i Ekebergdalen
Torsdag 5.10 kl.19.00
Salem pa Flateby
Fredag 6.1011.19.00. Betel
Søndag 8.10 kl.11.00
Familiesaling pa Betel
Søndag 8.10 kl.18.00:
Nordby, Ekebergdalen
Tirsdag 10.1011.19.30:
Menighetsmøte
Søndag 15.10. kl.l1.00:
Søndagsskole
ld.18.00 Reidar Wold
Søndag 22.10. kl.18.00:
Bjorn Andresen

KONFIRMANT I VAR
Vi kar 'konfirrnant" undervisnine pa Betel i fir, og vi vii
ogsa denne gangen bruke studieopplegget
TENBIBELSKOLEN.
Det har hittil meldt seg 5 stk,
men skulle du kunne tenke
deg a delta med oss, er du velkommen til det. For mermere
informasj on, kontakt.
Frank Henriksen,
tlf. 64924833.

TAKK
HJERTELIG TAKK
for all deltagelse ved var
kjere Sigurd Solbergs
bortgang.
Tyra Solberg m/fam.
TAKK

Familien vil med dette takke
alle som har vist oss omsorg
og deltagelse, med blomster
og med varme ord, ved mm
maim, var far, svigerfar og
var "Aff-Aff'
VICTOR LUNDS sykdom og
bortgang
For familien
BRITTA LUND

on for Enrbakk kommbfte

Møteuke m. Jon Magnar
Pedersen:
Tirsdag 24.10 kl.19.30 BØnn
Søndag 29.10 Id.! 1.00
Søndagsskole
kl.18.00 Bjorn Andresen
VELKOMMEN
TIL SAMLINGENE

SØn,. 1.10.(17.s.e.pinse)
Mari kirke ki. 11.00
vIL.Veøy. 50-ks konfirmantene. Nattverd.
Enebakk kirke Id. 11.00
v/S. Heigheim. 50-ks konfirmantene. Nattverd.
Søn.8. 10.(1 8.s.e.pinse):
Enebakk kirke kl.1 1.00
vfHelgheim. Nattverd
Stranden bedehus Id. 19.00.
Salmekveld v/Oudenstad og
Heigheim
SØn. 15. 10.(19.s.e.pinse):
Mari kirke Id. 11.00 vIL.Veøy
Nattverd.
Stranden bedehus U. 11.00
v/Helgheim.
FamiliegudstjeneSte.
Barnas misjonssdag.
Utdeling av "Godt Nytt" til
4.1classinger.
Enebakk kirke Id. 19.00:
Saimekveld v/L.VeØy
Søn.22. 1 0.(20.s.e.pinse):
Mari kirke kl.1 1.00.
FamiliegudstjeneSte
v/Wenche Andersen og Veøy.
Utdeling av 'Godt Nytt" til
4.1classinger
Enebakk kirke U. 11.00
FamiliegudstjefleSte
vIHelgheim. Utdeling av
"Godt Nytt" til 4.klasse
v/Kirkebygden skole.
De eldres dag. Kirkekaffe.
Enebakk Syke-og aldershjem
kl.16.00. Gudstj.v/Veøy.
Nattverd

Barnelaget Blãveisen
har igjen startet opp ph Emaus.
Vi har mØter annenhver torsdag for barn fra 3 - 9 Ar. PA mØtene
vAne synger vi, har andakt, forskjellige aktiviteter og utlodning.
Møtene varer fra kl.17.3O 19.00
Datoer fremover: 5.okt., 19.okt., 2.nov., 16.nov., 30.nov.
9.des.ld. 17.00 : Felles juleavslutning.
VELKOMMEN

Enebakk
Kommunale
Forening
"FUSJON"
ingAtt mellom Eli Ulstrup,
Sarpsborg og Tore Sanner,
Ytre Enebakk
Albufeira 1 5.sept. 1995

ry

avholder møte
torsdag 12.okt. kI.19.00
pa Herredshuset

ENEBAKK KOMMUNE
MØTER I HOVEDUTVALG
29.9 - 27.10

KOMMUNESTYRET
Mandag 16.oktober kI. 18.30 i HerredsstyreSaien
SKOLE/BARNEHAGE
Tirsdag 24.oktober kI. 19.00 i HenedsstyreS1efl
NATURFORVALTNG
TorAdag 26.oktober ki. 19.00 iandbrukskontOret
TEKN.IBYGNIPLANARB.
Torsdag 26.oktober ki.19.00 ph FormannskaPSkofltoret
HELSE/SOSIAL
Tirsdag 24.oktober kl. 19.00 ph FormannskapsSalefl
KULTUR
Torsdag 26.oktober kl. 19.00 i Gamle HerredsstyreSal
VI MINNER OM AT MØTENE ER APNE FOR PUBLIKUM.
SAKSPAPIRER ER UTLAGT I BIBLIOTEKET OG KAN
OGSA FAES TILSENDT PA HEN VENDELSE TIL DET
ENKELTE UTVALGS ADMINISTRASJON
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Under deime vignetten inviteres U.
punkter pa store og sinspørsiáJ ii

Vern og foredling av
n*14%
natur og kulturlandskap
Kommentar vedr. forslag til fly kommuneplan
for Enebakk 1995 - 2007
Alle generasjoner har opp
igjennom historien satt sine
spor. Det er denne flere tusenArige prosessen som har ledet
fram til dagens kulturlandskap.
Moderne teknologi gjør imidletid at vi, til forskjell fra vAre
formødre og forfedre kan trosse
naturen nAr vi legger vAre planer. i stedet for A fØlge terrenget, fjerner vi fjellpartiet og skyter tunneler nAr vi anlegger veier. PA samme mAte sheller vi
vekk kurver og vegetasjon dersom vi finner det besvrlig A
legge en bygning riktig i landskapet. Ingen ting synes A kunne stanse oss. I stadig stØrre
omfang, og i stadig stØrre tempo skjer endringene.
VERN
For mange synes utviklingen A
vre kommet Ut av tilfredstiilende styring. En ønsker A
bremse, og begrense utviklingen. Vern av bygningskuitur,
kulturlandskap og natur er et
virkelmiddel.
Enkelte iblant oss reagerer
negativt pd vem i denne sammenheng. PAfunnet synes A
vre defensivt, inaktivt, uproduktivt og adynamisk, et fenomen pd kollisjonskurs med
tidens skapende krefter, et bakstreversk forsøk pd A stanse
fremskritt og utvikling.
FOREDLING
I en viss forstand er vern nest
beste løsning. Behovet yule
vrt mindre dersom man kunne
enes om at alle endringer skulle
ha i seg et aspekt av foredling, i
estetisk forstand. Planer som
ikke innfridde dette kravet
skulle vrakes. I noen grad er
alirede dette kravet til stede i
det eksisterende lovverk, dersom dette hAndheves strengt.
Imidlertid preges stadig tiden
av arven fra 30-Arene: funksjonalismen. "funksjon og estetikk
er ett! Det funksjonelle er yakkert"! All øvrig interesse for
estetikk og skjønnhet er et
spørsmAl om utenpAkiistret juggel og pynt.

VAR TIDS BIDRAG
Resultatet var gitt pd forhAnd:
Silolignende boligkomplekser,
trafikkmaskiner a la inferneo i
støy og giftige avgasser, ørkenpregede
industrikomplekser,
osv.
NY SATSING - HVORHEN?
Enebakk ligger i bakevja, har
man sagt. Lykkeiigvis, bar atter
andre tilføyet. SAledes er ikke
vAr kommune av de hardest
rammede. Og dog: Ikke alle
mener at et pukkverk bør kunne
legges hvor som heist. Og
hvorfor kan man ikke legge et
industriomrAde et steinkast inn
i skogen?
Det er tid for besinnelse!
Kominunen legger opp til
offensiv
satsning
innen
nringsutvikling, industrifeitene skal utvides, veistandarden
forbedres, antall nybygde boliger pr Ar skal økes. Og for all
del; la oss hApe det lykkes! Vi
trenger nringsutvikling, tilflyttning m.m. La oss imidlertid handle med vett! La oss ta
irdom av de senere Ars erfaring, all vekst er ikke et gode!
FOREDLING - EN FORM
FOR LUKSUS?
Foredling er ikke bare et spØrsmAt om estetikk! Her er ogsA
Økonomiske og helsemessige
aspekter i bildet:
GArds- og bygdetunsme er
foreløpig en liten men fremtidsrettet tiring. VAr nrhet til
Oslo og andre befolkningssentra gir oss store fordler i en
konkurransesituason.
Utren vem og foredling av
natur og kulturlandskap, vii
imidletid vAre ressurser pd
omrAdet langsomt smuidre
vekk, arvesøivet odes, og kan
aldri vinnes tilbake!
Vakre omgivelser gir trivsel!
Trivsel gir helse! God helse gir
evne til A greie seg seiv uten
sosiale hjelpetiltak, samt overskudd til A gjøre noe for fellesskapet, hjemme og i jobbsituasjon.

0

mco
PARAFIN - FYRINGSOLJE
PRISGARANTI BET. AVTALE
1-fYDRO

SVARTHOL.
BRENS[L A/S
Telefon 64 92 40 47
DIESEL - SMØREOLJER

Et miljø preget av skjØnnhet og
kuitursatsing stimulerer til tilflytting! Tiiflyttinggir skattebetalere, private og bedrifter.

GAr Enebakk kommune
over bekken etter vann?

Vii man pAstA at vern og foredling av natur og kulturlandskap
ikke "betaler seg"? Dertil
bidrar det til A gi livet innhoid.
Og det er dette alt til syvende
og sist dreier seg om.

EHHI har tart opp med kommunen
deres rutiner ved kjøp av tjenester.
Mange av tjenestene kommunen
kjøper, kan nringslivet i Enebakk
utføre. For en del av disse oppdragene reiser kommunen Ut over sine
egne grenser.

DET OFFENTLIGE ROM
Hus og hage koster vi gjeme
pd. Men hva med det offentlige
rom? Hva med iekeplassen,
bussholdepiassen, handiesentrene osv. - Hvor er benkene,
blomsterrabattene, de vakre
skiltene, springvannet, skuipturene? - Hvor er skjermingen av
de myke trafikanter?

EHHI ønsker at alle etatsjefer blir
pAtagt A gjennomgA sine rutiner
angAende bruk av firmaer som ikke
er fra Enebakk. Kan nnringstivet i
Enebakk utføre jobben tiifredstiltende og konkurrere pA pris og
kvalitet, skal lokale firmaer foretrekkes. Kommunens forutsetning
mA vre at firmaer som fAr oppdrag, har et ryddig forhold til skatter og avgifter.

Uten en kiart definert politikk
pd dette omrAdet er disse hensyn dømt til A "drukne" i prioriteringskøen!

EHHI har et ønske om at handelstanden i Ytre Enebakk kan samarbeide om feiles markedsføring.
Felles Iørdagstilbud I alle utsalgene
kan gjøre Ytre Enebakk til et sted
man besØker i stedet for A reise Ut

KONKLUSJON
Vern og foredling av natur og
kulturlandskap er utrykk for en
sunn helhetstenkning. Det ivaretar innbyggemes trivsei,
fremmer god helse, og er et
potensiale for nnngsutvikling.
Dertil stimulerer dette til tiiflytfling av sAvel bedrifter som privatpersoner.
Forutsetningen for at vi skal
lykkes pd dette omrAdet er:
- Rom for visjonr tenkning
- Evne til heihetiig tenkning
- Vilje lii tverrfaglig samarbeid
- Kommunens evne og viije til
A trekke inn private og ideelle
krefter.
- økt vilje til A anvende det
eksisterende iovverk (plan- og
bygningioven saint kuiturminneioven).

Kjell Matheusseri
Styreformann
i Stiftelsen Prestegárden
Kunstsenter

C)

til andre handelsentere. Med tanke
pA at omkring 70 prosent av
Enebakks befolkning pendler, er
behovet for mer tilgjengelige
Apningstider stor. Tar man ogsA
med alle som kjører gjennom Ytre,
til Oslo fra Tomter og Spydeberg,
utgjør disse en stor kundegruppe vi
kan nA ved feiles markedsføring.
Vi mA ha personhig service, mer tilgjengelige Apningstider og gunstige priser som hovedmAi.
Med felles markedsføring av dette
slik at vi kan nA flest mulig tit
minst mutig kostnader, er grunnlaget for styrket drift til stede. EHHI
vii vere en pAdriver og er gjerne
koordinator for dette samarbeidet.
Med hilsen EHHI
Kristian Brødholt
Formann

Barnas Dag
NA er det endelig tid for Barnas Dag igjen.

Søndag 15.oktober Id. 13.00

braker det iØs, og varer helt til kl.17.00.
stedet er Enebakk Ungdomsskole, og som vanhig har vi
mange flotte aktiviteter A tilby:
Bollebaking, snekkerbod, maling, sminking av kiovnefjes,
formingsaktiviteter.
Klokken 14.00 .kommer ieikarringen Ignar og barnekoret
Dynamis.

Stene Sulesund
iyiterer til Barne-Casino U. 16.00
Saig av kaffe, kaker, brus og pØlser.

Utlodning.
Inngang kr. 10,- pr voksen. Snekring kr.20,-.

Enebakk Husmorlag Onsker alle
Hjertelig velkommen

LOPPEMARKED
HAR DU LOPPER??

Barna er kasteball mellom partiene

sA har vi loppemarked!!
Lørdag 14.oktober kl.10.00 til 14.00

Ytre Enebakk Husmorlag kan ikke
akseptere at regjenngspartiet sitter
pA sin høye hest og forhandler i øst
og vest for A fA flertall for sin skolepolitikk. Det er uakseptabeit at
vare barn er kasteball mellom politiske partiet.
Hvis ikke nøclvendige midier kan
avsettes tit A g.jennomføre en skolereform som tilfredstiller 6-Aringenes behov for smA klasser, lrerkapasitet, 1remid1er, inneareal , uteareal og nye regler for skoleskyss,
bør reformen utsettes.
Et nytt Arskull inn i obligatorisk

pd Ytre Enebakk barneskole.
Lopper kan leveres pd skolen fredag 13 .oktober U. 18.00 - 20.00
eller lørdag formiddag ki.08.30 - 10.00
Har noen lyst tit A hjelpe til, ring Heidi Skaug, , tlf. 64924722

skole, krever et stort tilskudd av
friske midier. 6-Arinenes inngang
i skolen mA ikke ga ut over den
nAvrende skoles kvalitet gjennom fordeling av eksisterende midler. Det mA helter ikke tas fra potten som i dag brukes til eldre,
funksjonshemmede, hjemmesykepleien eller andre tovpaiagte, kommunale utgiftsposter. Hvorfor skal
man tvinge gjennom en reform
som mangier økonomisk troverdighet? Gjøres dette kun fordi en skolepolitisk minister ønsker A senke
alderen for grunnleggende opphe-

ring med et Ax?
Ytre Enebakk Husmorlag oppfordrer innstendig melompartiene til
ikke A fire pA sine krav i poiitiske
prinsipprogram for A tekkes regjeringspartiet. Stem helier for en
utsetteise av skolereformen. Som
foreldre ønsker vi a gjøre egne valg
I forhoid til vAre skolebarns hverdag, helter enn at de skal presses
inn i en skole som ikke er ktar til a
ta imot dem.
Styret I Ytre Enebakk
Husmorlag

PA forhAnd takk!!
Vennlig hilsen styret i
YTRE ENEBAKK HUSMORLAG

KOMPOSTEN

Nyttfra miii Øvernrâdgivern:

Stopp haimbrenninga?
Asmatikere og andre
som plages av den sure
røyken som kommer
nãr bØnder brenner
halm, háper at det skal
bli slutt ph haimbrenninga om høsten.
Bonder velger A brenne noe
av halmen som blir liggende
fordi den er i veien under
arbeide med jord.
Nb jorda ikke kan høstpløyes
p.g.a. erosjonsfaren, er alternativet vArpløying eller vArharving. Der hvor jorda er
leirtung mA den harves dersom den skal egne seg til
korndyrking. Og det er her
problemene begynner. For
ved pløying, kan man kutte
halmen og plØye den nedi jorda. Men med harving er dette
vanskeligere, og isr hvis det
er store mengder halm. Det
som kan vre et altemativ er
god oppkutting av halmen, o
en lett hØstharving. Ved a
blande halmen inn i marjorda
øker vi jordas organiske innhold
Er det store halmmengder, er
det mest aktuelt A fjeme hal-

men
Noe kan gA til husdyrfor,
andre altemativer er energiutnytting (fjemvarmeanlegg),
utnytting til industrielle formAl osv.
Det arbeides stadig med nye
løsninger. Brenning av halmen mA vre siste alternativet nAr man ikke fAr fjemet
halmen, eller blandet den inn
i jorda..
I den statlige tilskuddsordninga til bonder som lar vre
A hØstpløyelhøstharve er det
innfØrt forbud mot haimbren:
fling om høsten.
VArbrenning anses for A viere
mye bedre, og gir mindre av
sjenerende svart og sur røyk.
Etter gjeldende regler mA det
innhentes tillatelse fra brannmester til halmbrenning etter
15.april.
MiljøvernrAdgivers henstilling er derfor: Dropp haimbrenning om høsten, av hensyn til alle astmatikere og
allergikere, og av hensyn til
miljøet forøvrig.

70 prosent av hushoidningsavfallet kan gjenvinnes
Med enlde tiltak fra kommunens side kan 60 - 70 prosent
av avfallet gjenvinnes. Det
viser tall fra Statens forurensingstilsyn. SFT har hatt prøveprosjekter i samarbeid med
kommuner i Atte omrAder
spredt over hele landet.
Kommunene innførte kilde-

sortering for alle sine husstander i løpet av 1993. Som
eksempel kan nevnes at
Indreøy kommune Økte
mengden av gjenvunnet avfall
fra 50 tonn til 400 tonn bare
pA et Ar.

Gjenvinning av matavfall lønner seg
Det er 165 millioner boner A
spare pA A sortere Ut matavfall og gjenvinne det, framfor
A sende det pA søppelfyllinger. StØrst er imidletid miljøgevinsten. Det norske bidraget til drivhuseffekten kan

Kreativ familiebedrift

reduseres med fire prosent.
dette kommer av at utslipp av
metan fra søppelplasser but
dramatisk redusert nAr matavfall ikke ligger og rAtner pA
fyllingene.

Kari Elisabeth Morbech
miljøvernrádgiver

Rãkk pa Klubb I
Bandkveld pa Flateby ungdomsklubb
fredag 6.oktober
Raymond, Morty og Kenneth spiller i Lillesalen
Det blir ellers vanlig, kuul klubbkveld.
Tirsdag 10.oktober: Temakveld: Sex - Gratis inngang

Vi takker for tilliten
Kjell Dehli
Hans Guslund, Unni Degrum
Grete Dihie, Trond Enger

Vi fortsetter var presentasjon av medlemmene i
EHHI og denne gangen
har turen kommet til
Solem Agenturer A/S ph
Flateby.

Endelig tid til familien

utfyller man hverandre og
utnytter hverandres ressurser,
mener Solem.
Grønn profil

Bedriften drives av Fred Aage
Solem med god hjelp av kona
Emely, eldstedatteren Grethe Det er ikke bare sine ansatte
og Brynjulf Engvik. Med son- Solem er opptatt av. Kanskje
nen Bjøm som tar seg av ren- driver han Enebakks grønneste
gjøri
ngen, teller bedriften 4 bedrift. Her gAr alt matavfall til
1/4stilling.
gjenvinning og alt papir spares
Faste hAndtrykk, blide Apne
Kan det were sunt A jobbe sA til papirinnsamling. - Vi prover
fjes. Det er det første som
tett med familien da, spør ellers A drive sA miljøbevisst
møter meg nAr jeg en herlig
jeg.—A
det fungerer sA fint som mulig, sier Solem. Han
høstdag i september besøker se svarerja,sjefen
jø1. vi deler syne-s det er like sA viktig at
Solem Agenturer A/S. Navnet ha pA det
vi eadelig
kQBIII igau- med
sier deg knkje ikke sa mye, han kontaktOs s.a far
men de har faktisk et utsalg pA -Etter A ha reist frem og tilbake vet i bygda, som iprivathjemFlatebysenteret. Solem Agen- til Oslo i flere Ar og brukt en mene. -Tenk for eksempel pA
turer A/Sselger k1r, alt fra 12-15 timer pr uke pA r
eisevei alt matavfallet butikkene og
bleiebukser til scooterklr. var jeg rimelig lei. Hele
tiden, spisestedene sikkert har. De
Bredden er stor enten du skal
mens ungene var sma, kunne kanskje til og med spart
ha Ur til jakt eller arbeid eller srlig
led jeg av konstant dArlig sam- penger pA det, fremfor A kjøre
stilige, funksjonelle kher til vittighet, forteller trebarnsfa- alt bort som søppel.
slalombakken.
ren.
Solem er i det hele tatt veldig
Solem har drevet med k1r helt opptatt av koinmunen sin.
-Vi er nok ikke sA kjent her i siden slutten av syttiArene og 1
Han er swert engasjert i oppEnebakk, med gir daglig leder
1988 startet han Fred Aage rettholdelse av stillingen somFred Aage Solem. Stort sett sel- Solem
Agenturer. - Det første nringskoordinator oq svarte
ger vi til stØrre forhandlere- bet omsatte vi for 1.8 millioner umiddelbart positivt pa EHHIs
rundt om i landet som distribuerer videre til butikkene. SA og etterhvert som omsetningen foresnørsel om stØtte til dette
langt har vi valgt A etablere oss Økte ble det aldeles for mye og form.let. - Vi trenger en ildsjel
med alene, hjertet slo for til dette arbeidet og det koster
i Enebakk, selv om det nok drive
fort og hAret sto rett til wers, og selvfølgelig penger. ønsker vi A
hadde vrt mest formAlstjenlig
var da Emely Me med, for- benytte oss av tilbudet mA vi jo
A vre i Oslo. Størsteparten av det
teller han. Idag omsetter bedrif- were med A betale, mener han. vAre kunder, altsA forhandleme,
ten for omkring 30 millioner i Jeg har kanskje ikke det store
holder til utenfor Enebakk.
bet. Si har det heller ikke wert behovet nA, men det er ogsA i
-I sA mite er ikke vi en typisk mye latmannsliv for familien mm interesse at det kommer
Enebakkbedrift, mener Solem.
pA Flateby. Mye reising rundt flere nyetableringer til, forklaVi er mest orientert mot spesia- om
i landet og ogsA endel til rer Solem. Som ogsA Ønsker
lister pA kolleksjoner til voksne
Finland
der de har sine samar- seg at det blir mer et miljø blant
sA som sportsklr og yrkesblir det i løpet av nringslivet i bygda, og hAper
kker, mens vii stØrre grad hen- beidspartnere
bet.
at naningslivsforeningen kan
vender oss mot mindre enheter
were et middel i sA mite. -Vi
med barnekolleksjonen.
Ansvarsfordeling er viktig
trenger et talerØr, noen som kan
tale vAr sak overfor kommune-Emely og Grethe tar seg av og myndigheter. Jeg ser ogsA
Gjør et kupp
barnekolleksjonen mens Bryn- for meg at vi kunne hart for-PA lagerutsalget her pA Flateby julf og jeg, tar oss av voksenbi- skjellige tjénester felles i
selger vi prøvekolleksjoner, ten. Alle har hvert sitt ansvars- Enebakks handelstand som alle
samt ordinre varer, forteller omrAde bAde med innkjøpet og kunne benytte seg av, som f.eks
Solem. Utsalget her pA senteret salget Ut til butikkene.Det er en advokat som kjente til de
er mest for moro, men to gang- ikke lett, men kanskje desto lokale forhold, sier Solem. - En
er om bet selger vi Ut kollek- viktigere A gi fra seg og fordele slags utstilling et eller annet
sjonen og da kan man absolutt ansvar i en bedrift dersom able sted i bygda pA hva som er av
gjøre et lite kupp. Da ligger skal fA utvikle seg, mener tilbud i komrnunen kunne kangjerne prisene langt under Solem. Han har ogsa en Mar skje àg wert en ide, filosoferer
oppfatning av kjØnnsfOrdeling- han videre.
butikkpris.
Solem Agenturer A/S er ikke en i en bedrift. Det er alt for lite Det skorter ikke pA ideèr og
noen billigbutikk, men til gjen- aktive kvinner i saig idag, og engasjement nAr Fred Aage
gjeld fAr du kvalitet som hol- alt for mange menn med Solem ytrer sine meninger.
der. - Bedriftsfilosofien er at ansvar, beklager han. -Jeg har Da gjenstAr det i grunn bare A
vAre produkter skal dekke et god erfaring med kvinner, de ønske lykke til videre og medbehov, de skal vre funksjonel- tar gjeme ansvar, er mer den forestAende vintersesongen
le, ikke bare moteriktige. ansvarsfulle og fullfører gjeme til alle i Solem Agenturer A/S.
Vinterklme skal eksempelvis arbeidet bedre enn mange
Anne Lund
vre varme, de skal puste, were menn. Det beste for en bedrift
er en fifty-fifty fordeling for da
vindtette og vannavisende.
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Det handler om skole

Ytre Enebakk skole:

Planarbeidet godt i gang

10-a rig grunnskolefra 1997:

Hva innebarer reformen?
Stortinget har vedtatt
at det skal innfores 10ãrig grunnskole i
Norge.
Grunnskolereformen
innføres fra1997(GR97). HØsten 1997
begynner 7-tiringene pa
skolen som vanlig.
Samtidig begynner ogsâ
6-ãrinene. De blir det
fØrste arskullet som far
10 fir i grunnskolen.
NY GRUNNSKOLELOV

Prosjektgruppa for
utbygging av Ytre
Enebakk skole er I
gang med sitt arbeide.
Hhipet er 50 starte med
ombyggingen utpi nyãret, og foreløpig Jigger
alt til rette for det.
Prosjektgruppa bestâr av skolens rektor, skolesjef, vemeombud, driftsavdelingens representant, samt eksternkonsulent
Terje lije, som er engasjert som
prosjektleder.
Represen-tanter fra 1rer- og foreidreorganisasjoner ved skolen er referansegruppe.
Gruppa arbeider nA med gjennomgang av rombehov, for a fä
en mer nØyaktig angivelse enn
det som er brukt i tidligere skisSe. Elevtall med tanke pa kiasseromsbehov gjennomâs nok
en gang, og man ser pa muligheter for justering i forhold til
kvadratmeternorm for 1rerne.
Videre skal grunnforhold og
bygningskontruksjon i skolebygget undersøkes med tanke
pa den forestiende utbyggingen

Prosjektgruppa mA ogsA ta stilling til hvor de planlagte utbyggingsarbeidene skal pAbegynnes, og hvilke tiltak som skal
settes i verk for A frigi deler av
skolen nAr utbyggingsarbeidene
starter. Skolesjef Hans Erik
Holm hAper at det kan skje i
begynnelsen av 96.
- Vi arbeider nA for A fA fram
nøyaktige planer og kostnadsberegninger som kan danne
grunniag for avsetning av nødvendige midler i budsjetthehandlingen, sier Holm.
- Prisiappen blir nok floe høyere enn det vi tidligere har
angitt. Dette kommer av at vAre
tidligere beregninger baserte
seg pA grove oversiag, uten at
vi hadde et nøyaktig grunniag A
gA Ut fra. Dessuten har prisene
i byggebransjen steget koilosalt som følge av Økt aktivitet.
Det mA gi store utsiag, og jeg
antar at vi vii ende opp med en
totalkostnad for utbygging av
skolen pA rundt 20 millioner som er den prislappen vi opprinnelig kom fram til for samtlige tiltak i forbindelse med gjennomføring av skolebruksplanen.
- Jeg regner imidiertid med en

Menighetsenteret er butt skolestue.
kontinuitet i oppfølgingen av
vedtatt skolebruksplan ved at
politikerne følger opp i budsjettsammenheng, sier Hans
Erik Holm.
FORELØPIGE LØSNINGER
Brakker og "moderne omgangsskole" er butt den foreløpige iøsningen pA innekliinaproblemene ved Ytre Enebakk
skole
De første brakkene med rom
for et kiasserom er nA i bruk.
Flere brakker iii to nye kiasserom er i ferd med A bli montert,
og arbeidsrom og personairom
kommer pA plass i nye brakker
etter høstferien.
I tiden som er gAtt siden skolestart har to klasser fristet tilvrelsen i andre lokaer i Ytre
Enebakk - pA Misjonshuset og
pA Man menighetssenter. I
skrivende stund er bare en kiasse i eksteme lokaler - 4B, som
har
skole
pA
fortsatt
Menighetssenteret, mens de
venter pA at de nye brakkene er
kiare til innflytting.

Hauglia skole - hva n â ?
Hauglia skole ble bygd
som en grendeskole i
et"nybyggerstrøk" for
20 âr siden. Det var
behov for a gi 7-,8- og 9ãringene et skoletilbud i
det belt nre lokalmiljø. Veien til Stranden
skole kunne Coles lang
for 1.-, 2.- og 3.klassingene.
20 Ar senere har kommunestyret gjort vedtak om en fuilverdig barneskole. Det betyr at
skolen mA bygges Ut for A dekkebehovet for det nye smAskoletrinnet (l.-411.), mellomtrinnet (5.-7.ki.) og SF0. Det nye
smAskoletrinnet omfatter da 6Aringene i ny 1. klasse fra
august 1997.
Hauglia skole vib mAtte bli

utbygd ganske kraftig etter de
lokalt vedtatte prinsipper og
retningslinjer for skoiestrukturen i kommunen. Det vii bli
atskiilig flere mennesker ved
skolen i Arene som kommer,
bAde barn og voksne. Skolens
sentrale funksjon i iokaimiljøet
vii øke i betydning og omfang.
Hauglia skole vii bli et knutepunkt i lokaisamfunnet livor
bamas gode oppvekstmiijø blir
videreført i en bredere organisasjonsstruktur enn nA.
I en fremtidig barneskole pA
Hauglia skoles stØrrelse, viiflere faggrupper med tiiknytning til barns oppvekstmiijø,
motes til samarbeid, feiies ressursutnytteise og heihetlig forstAelse av barnas behov for
trygghet og utvikiing.
Hauglia skole har vrt betydningsfuil gjennom 20 Ar i

lokalmiljøet. Skolens betydning og sentrale plassering vii
øke betrakteiig i framtida med
den kommende utvideisen og
ikke minst iføige intensjonen i
reformen av 1997.
SA fAr vi hApe at vAr meget
omtalte Økonomi tiilater oss en
slik storstilt utbygging som er
vedtatt prinsipielt. Hauglia
skole gAr inn i en spennende
framtid. Ved neste 1 0-Ars-jubileum, i 2005, vii de beskrevne
vyene, perspektivene og visjonene vre konkrete reaiiteter!
Lykke tii med jubileumsfeiringen!

Hans Erik Holm

Regjeringen oppnevnte i 1993
et utvalg som skulie se pA en
rekke oppkeringslover og
komme med forsiag til modernisering.
Utvaigets forsiag er iagt fram i
NOU 1995: 18 "Ny iovgivfling om oppiring". Etter
dette vii vi fA en feiies by forgrunnskoie og videregAende
opp1ring.
Forsiagene til endring i grunnskoien kan neppe sies A vredramatiske. Utgangspunktet
er at alle skal ha lik rett til
opp1ring uavhengig av bakgrunn, bosted og kjønn.
0pp1ringen skal sikre et felles kunnskaps-, verdi- og kulturgrunniag i befoikningen.
Det skal vre plass for lokal
tilpasning av skolen.
Tiipasset opp1ring skal fortsatt vre en lovfestet generelimAlsetting i skolen. Etter sakkyndig vurdering skal det fortsatt vre rett til spesialundervisning. Kirke-,utdanningsog forskningsdepartementet
gis hjemmel til A gi nrmere
forskrift om innhoidet i skolen.
Lovforsiaget viderefører gjeldende kiassedelingstall, men
gir anledning til A overskride
maksimai idassestørrelse i
spesieile tilfelier. Forsiaget
Apner for rett til A velge annen
skole dersom det er plass i
ailerede opprettet kiasse.
NY L€REPLAN FOR
GRUNNSKOLEN
Generell del av ny lreplan er
alierede tatt i bruk fra september 1993. Høringsutkast for
hereplan for fag gjennomgAs i
disse dager ved skoier og i
fagmiijøer i hele-landet. Det
nye planverket vii aviøse
mønsterpianen av 1987(M87),
og fA betegnelsen hereplan av
1997 (L97).
Lerepianen og lovforslaget tar
utgangspunkt i noen av de
hovedprinsipper.
samme
Enhetsskoien skal were preget
av grunnieggende like god
kvaiitet over hele landet, og

forberede for livsiang hering
og for framtidig virke i familie, arbeidsliv og samfunn.
Opp1ringen skal forankres i
feiles knrestoff og lokalsamfunnet. Tilpasset undervisning skal gi able elever oppliering Ut fra deres ulike evner
og forutsetninger. Likestiiiing
skal sikres ved A ta utgangspunkt i bAde jenters og gutters
erfaninger.
Hjem og skole mA samarbeide
innenfor de rammer som til
enhvertid gjelder. Foreidrene
har hovedansvar for egne barn
og derfor medansvar for skolen. Skoie og lokalsamfunn
har den enkelte skole som
naturiig knutepunkt. Opplieringen skal viderefØre den
nasjonale kulturarv samtidig
som mermiljøet brukes aktivt.
Samarbeid i skolen skal
omfatte eievenes samarbeid
med hverandre, og skolens
samarbeid med andre som retter sin innsats mot barn og
unge.
Lrepianen bygger pA tre
hovedprinsipper. Progresjonen skal ivareta god sammenheng og utvikling og tilpasses
barns forutsetninger i forskjellig alder. Arbeid pA tvers av
fag skal vise sammenhengen
mellom fagene. Fagdifferensieringen blir mer framtredende etter hvert i skobeiøpet.
Lrestoffet utformes slik at
det blir okende fellesstoff
oppover pA tnnnene.
Skoleløpet skal deles inn i tre
hovedtrinn. SmAskoletrinnet
omfatter de fØrste fire Ar. Ved
skolestart skal innhoidet hentes bAde fra barnehagens og
skolens tradisjon. Lerestoffet
skal i stor utstrekning gjennomgAs tematisk. Denne
arbeidsformen videreføres pA
mellomtrinnet (5.-7.skoleAr),
men her kommer det enkeite
fram.
skoiefag
tydelig
Ungdomstrinnet omfatter 8.10. skoieAr. Her Apnes for en
mer anaiytisk og kritisk tilmerming av 1restoffet.
Faglig fordypning og praktisk
forankring videreføres. Prosjektarbeid stAr sentralt pA
trinnet. Oppiringen skal forberede de unge for videre skoiegang og virke.
Elevvurderingen skal were
uformeil i hele grunnskolen.
PA ungdomstrinnet skal i tiliegg karakterer benytte Sbm
iedd i skolenes utvikling skal
ko1ebasert vurdering benyttes. Denne vurderingsformen
skal hjeipe skolens personale
til A na skolens mAi for opplnngen. Det nasjonaie vurderingssystemet skal bidra til A
sikre et iikeverdig og godt
skoletiibud i hele landet.
-Rp
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Na kommer musikkskolen
Dersom politikerne folger opp i budsjettsammenheng, er det all
grunn til a tro at
Enebakk kommunale
musikkskole kan bli en
realitet fra hØsten 1996.

ga inn for dette.
Det som er aktuelt er en desentralisert musikkskole med
undervisningen lagt ut i de
enkelte kretsene - skolebygg
o.a.

- Vi arbeider nâ med A skaffe
mest mulig dokumentasjon i en
En utredningskomite med re- rapport som vi hAper vii vre
presentanter fra musikklivets til nytte for politikerne nAr proorganisasjoner, og kulturpoliti- sjektet skal vurderes i budsjettkere er i gang med det forbere- sammenheng. En kortversjon
dende arbeidet. I Kulturutval- vii foreligge i midten av oktogets augustmøte ble det bevil- ber, hovedrapporten vii vreget 10.000 kroner til utarbeidel-.- Mar til kommunestyrets budse av forprosjekt. Samtidig ba settbehandling, sier Musikkutvaiget administrasjonen om a radets leder, Leif KAre Aainbø.
innpasse kr.500.000 i 96-budsjettet til dette formlet.
- Vi vii foreta spørreundersøkelser med tanke pA samarbeidI et folkemØte i Herredsstyre- med skoier og barnehager, lag
salen i slutten av august, ga og foreninger innen musikidipolitikere fra samtlige av de vet, sier AambØ,og gir blant
partiene annet utrykk for ønske om samfern representerte
utrykk for positiv hoidning til arbeid med eksisterende korps,
kommunal musikkskole. Fire musikklag etc. om felies inav partiene sa Mart at de yule struktØrer. En fly behovsunder-

Borgerhg konfirmasjon 1996
Vi har allerede fAtt en del henvendeiser og
spørsmAl angAende borgerlig konfirmasjonskurs og ungdomsfesten 1996.
Vi har forstAelse for at det Ønskes informasjon
sA tidlig som mulig, og informerer derfor om
følgende:
- informasjonsbrosjyrer ble delt Ut via skolen i
juni.
- det arbeides i disse dager med nok en brosjyre
som i lØpet av kort tid vii bli levert Ut
kiassene.

- informasjonskveld for foreidre og
ungdom blir avholdt torsdag
19.oktober kl.19.30 pi Ignarbakke
- pAmeldingsinnbetaling av kurs/seremoniavgift
skal skje innen, og senest 3 1.12.95
- kursavgift: barn av mediemmer Human-Etisk
Forbund kr.400. andre kr. 600.
- kurset gAr over 8-10 kvelder og starter i
midten av februar. (Ukedag ikke fastsatt)
- avsiutningsseremoni (ungdomsfesten) blir
avholdt søndag 12.mai
- Ønskes genereli informasjon om Human-Etisk
Forbund, og evt. medlemskap, kan lokaliaget
kontaktes, elier ring vArt hovedkontor.
Det blir hyggelig A treffe dere,
"Konfirmanter - 96".
Vi sender samtidig en hilsen til vAre konfirmanter 95, og Ønsker dere lykke til med siste ungdomsskoleAr.
Med hilsen
Human- Etisk Forbund
- Enebakk lokallag

Human-Etisk Forbund
11

Enebakk Lokallag

Flatebydagene "Tipp og vinn"
Vinner av Sparebanken NOR's konkurranse pa Flatebydagene 16.9.95 ble.
Arndt Kubosch. premien er pa' 500
kroner.
Grisen veide 3.274 kg. Kubosch tippet
3.250 kg.
Vinneren blir kontaktet av banken.

søkelse mA ogsA foretas. Den
forrige er fra 92/93, og rnye kan
ha endret seg siden den gang.
Er interessen stigende? Hva
med instrumentØnsker?

ARBEIDERPARTIET

Et 4odt stykke arbeid gjenstAr
enna for musikkskolen er en
realitet - og ikke minst nødvendige bevilgninger. Signalene
fra politikerne sA iangt, er imidlertid positive.
ETTERLYSER
INSTRUKTØRER
I forbindelse med pianlagt oppstart av musikkskole høsten 96,
Ønkser utredningskomiteen a
komme i kontakt med lokale
ressurspersoner innen sang og
musikk, som kan tenke seg en
instruktørfunksjon i musikkskolen. Aile instrumenttyper er
aktueiie.
Henv.: Leiv KAre AambØ:
tif.: 64 92 70 19

Magne Berg

Ase Marie Solberg

(46) FØdt i VadsØ.
Siden 1982 bosatt pA
Flateby
Sivilstand: Gift, to barn
Yrke: Bankmann.
Arbeider for tiden som
vikar i Nordiandsbanken, Oslo
Politisk erfaring: To
perioder i kommunestyret, leder i utvaig for
skole og barnehage i
siste periode.

(45)
Bosatt i Ytre Enebakk
Sivilstand: Gift. To
voksne sØnner.
Yrke: Arbeider pA
KAres Dagiigvare.
medlem i
Arbeiderpartiet i snail
30 Ar., og kvinnekontakt i Ytre Enebakk
Arbeideniag.
Politisk erfaring:Fast
medlem av kommunestyret, og helse-og sosial, saint første vara til
formannskapet i siste
periode

50-àrsj ubilanter med
baliteft i IL DRIV

Aage Rustad (67)
Bosatt i Ytre Enebakk
Sivilstand. Gift, 3 barn
og 3 barnebarn
Yrke: Pensjonist
Politisk erfaring:
5 perioder i kommunestyret fra 1964 - 1984
OrdfØrer fra 1978 1980
Ungdoms- og idrettsutvaiget
Teknisk utvaig
BygningsrAdet
Skolestyret
Formannskapet.
De senere Ar repr.i
prestegArdstiisynet og
Enebakk
kommuneskoger

19.juni 1945 vii alitid bli stAende som en merkedag i Drivs historie. Dette var dagen da bl.a.
Drivs ledere fikk gjennomslag pa medlemsmøte
for a opprette egen gruppe for hAndball og fotball.
Fra styreprotokollen kan vi iese følgende:

" Fotball er en idrett for voksne
menn og handball er kun en idrett for
darner"
Videre kan vi iese at det kun ble oppnevnt to personer til fotballutvalget "da der ikke var flere fotbailkyndige til stede pA motet".
Fra A vre grupper med kun seniorlag, har det
vrt en enorm utvikling frem til i dag, hvor begge grupper stiller med rundt 20 lag i seriespili, og
de fleste innenfor de aldersbestemte kiassene.
Det er to grupper som kan vre stoite av sin histone, hvor det sosiale rundt iagene har stArt i
fokus hele veien.
DugnadsAnden, og evnen til A skaffe til veie
penger til drift og utvikling han ogsA vrt meget
stabil. Endringen har dreid fra basarer og innsamlingsaksjoner til flyttedugnader og bingopenger
IL Driv ble kiubben som anrnodet Folio
Idrettskrets om Aopprette egen hAndbailkrets - et
initiativ som ble en realitet umiddelbart etterpA.
Fra A administrere kun seniorlag, har gruppene i
dag butt "smA bedrifter" hvor barn, ungdom, o
voksne bruker store deier av sin fritid pa
Drivpiassen, Mjer Stadion og i Mjerhal1en.

Anfinn Liland,
pensjonist
Bosatt pA Flateby
Sivilstand: Gift, 2 barn
Yrke: Utdannet agronom, kom fra jobb i
landbruket ved Opstad
Tvangsarbeidshus
(davrende Ana kretsfengsel)tii Oslo i 1969
og arbeidet da ved Oslo
kretsfengesel. Fra 1978
og fram til han ble permittert som 60 Aring,
arbeidet han sorn sekreteri Norsk
Fengselstjenestemannsforbund.
Politisk erfaring:
Vararepresentant til
kommi.nestyret i perioden 1987 - 1991. Siste
kommunestyreperiode
fast representant i kommunestyret og i utvalg
for skole og barnehage.

Det er ikke mer enn rett og rimeiig at de to gruppene nA har en felies festkomite som pianiegger
jubiieumsfesten

Eva Aaslie (41)
Bosatt i Daiefjerdingen
Siviistand:Skilt. 2 barn
or
tiden Arbeidsledig
Politisk erfaring:
Ingen tidligere very i
komm.styrer og rAd.
Medlem av Enebakk
AP i mange Ar.

Jon Fredheim
Bosatt pA Flateby.
Sivilstand:
Samboer medGrete
Yrke: BussjAfør i
Enebakkrutene.
Politisk erfaring.
Ingen.

lørdag 11. november pa Ignarbakke
Her blir det tid for murnring og moro, hvor gammel og ung trekkes med pA forskjeilige mAter.
Det er med spenning og glede vi ser frem til seiye bursdagsfeiringen, og Ønsker fortsatt iykke til
i jubileumsãret.

Tore Pettersen

Klubbtur til HammarØ
Flateby ungdomsklubb og Ytre Enebakk ungdomsldubb drar til Sverige for A besøke kiubben der.

10 stykker kan vre med fra hver
klubb.Pris kr. 250.

Vi drar fredag 6. okt. og kommer hjem l0r.7
Vii du vre med, kontakt kiubbleder Kristin
eiler Karin

May Strandos
Johansen
Sivilstand: Gift, og han
to jenter pA h.h.v. 15 og
10 Ar.
Yrke: Jobber som innkjøper i NSB
Politisk virke: Han vrt
representant i kommunestyret i tilsammen 3
perioder tidiigere,
hvorav to Ar i formannskapet.

Hilde Aaslie
Vaslestad
Bosatt pA Flateby
Sivilstand..04 2 L
barn
Yrke. postkasserer , pt.
hjemmevrende p.g.a.
barna.
Politisk erfaring: Ingen
Aktiv i AUF tidiigere

Sverre
Annaniassen (60)
født i Oslo, bosa tt i
Ytre Enebakk i 40 Ar.
Yrke:Utdannet kokk
ved Oslo kokk og
Stuertskoie.
Sjefstuert i Fred.Olsen
rederi i 32 Ar.
NA pensjonist.
Politisk erfaring: Vara i
kommunestyret de siste
4k.

Eva Rustad (58)
Bosatt i Ytre Enebakk
Sivilstand: Gift, 3 barn
og 3 bamebarn
Yrke: Husmor
Politisk erfaring:
Tidl. medi. av bygningsrAdet og, varamann til skolestyret i en
periode.medl. av tidligere trygdestyret.
Aktivt arb. i humanitre organisasjoner

Jorunu Irene Buei
(50)
Bosatt i Kirkebygden
Sivilstand: Gift, voksne
barn.
Yrke: Fullmektig ved
Enebakk
Likningskontor

KOMPOSTEN

Enebakk kommunestyre 1995 - 1999
Politisk erfaring: 16 Ar i
kommunestyret, 12 Ar i
formannskapet. utvalg
for teknikklbygn. og
planarb. i flere perioder, og leder for dette
utvaiget i innevrende
periode

SOSIALISTISK
VENSTREPARTI

Bosatt i Kirkebygden
Sivilstand: Gift, to barn
Yrke: GArdbruker med
produksjon av kjøtt og
meik
Politisk erfaring:
Komniunestyrerepresen
tant 1980-83.
Kommunestyre og formannskapsrepresentant
i siste periode.
Nestleder i Akershus
Senterparti.

HØYRE

Sparebank.
Politisk erfaring: Repr.
i kommunestyret de siste 4Ar.2 1/2 Ar som
leder av helse- og sosiaistyret.

Sivilstand: Gift, 1 barn
Yrke: Utdannelse innen
bygningsbransjen.
Arbeider pA potens
transportservice i Oslo
Politisk erfaring:Ingen

Bosatt i Kirkebygden
Sivilstand: Gift, 4 barn.
Yrke: Sykepleier.
Jobber i hjemmesykepleien i Askim.
Hovedtillitsvalg i
Norsk
Sykepleieforbund for
komm.ansatte sykepl. i
Askim.
Politisk erfaring:
Kasserer i lokallaget av
Enebakk Kr.F

Gunnar To1nas,

Britt Gaathaug
(32)
Sivilstand: Ugift. Har
en sØnn pA 13 Ar
Yrke: Ansatt ved
arbeidstreningssenteret
pA Gjølstad
Politisk erfaring:
Nestleder i kulturstyret
i siste periode

Lisbeth Gaathaug
(32),
Britts tviliingsøster.
Bosatt pA Flateby
Sivilstand: Gift, 1 barn
Politisk erfaring:
Kommunestyret de siste 4 Ar.

Grete Dihie,(32)
Bosatt i Ytre Enebakk
Sivilstand: Gift, clatter
pA 1 Ar.
Yrke: Permisjon fra
stilling som sekretr i
Norges Bondelag.
Tiltrer snart i stilling
som sekretr for
menighetsrAdene i
Enebakk.
Politisk erfaring:
GrØnn, i dobbelt forstand med unntak av en
periode som medlem av
kontrollutvalget i kommunen.
Organisasjonserfaring
fra lederverv i Enebakk
Landbrukslag.

pensjonist
Bosatt pA Flateby
Gift
Politisk erfaring:
Perioden 1991/95
Kommunestyret, administrasjonsutvalget,
arbeidsmiljøutvalg,helse-og sosialutvalg, kuentutvalg og eldrerAd
Varamedlem til formannskapet.
Dessuten medlem av
forliksrAdet og overformynder.

Hans Guslund(48)

Carsten Henrik
BarbØl

Tore Busengdal

Bosatt i Ytre Enebakk
Sivilstand. Gift, 5 barn
Yrke: Arbeider i familiebednften Bogerud
Tekstil A/S.
Politisk erfaring: Ingen

FREMSKRITTSPARTIET

Ronny WickstrØm
Nils M.Bøhler(32)
født og oppvokst i
Dalefjerdingen, bosatt i
Ytre Enebakk.
Sivilstand: Samboer, 2
smA barn.
Yrke: økonomisjef i
A/S OBOS
Forretningsbygg.
BedriftsØkonom av
utdanning.
Politisk erfaring: Ingen

Karen Anna
Hagen(50)
Bosatt i Ytre Enebakk
Sivilstand: Gift, 3 voksne barn
Yrke.: Kontorleder
utdanning. negnskap,
Økonomi.
Politisk erfaring: Medl.
i kommunestyret og i
kulturstyret.
Leder i Enebakk avd.av
KFO (11 Ar)
Medlem i ADU for
KFO
Thore Enger
Bosatt i Kirkebygden
Gift, barn
Politisk erfaring:
Vanarepr. til kulturstyret siste 4 Ar.

(27)
Bosatt i Ytre Enebakk
Sivilstand: gift, 2 smA
barn
Yrke: Ansatt i en
bedrift som leverer
varer og tjenester til
industri, offshore og
shipping, med ansvar
for innkjøp, lagerog
teknisk support for
kunder.
Politisk erfaring.
Medlem av Frp siden
1993. Styremedlem i
FnP.

'frond Enger
Sivilstand: Gift, tre
barn. Bosatt:Ytre
Yrke: Bonde
Politisk erfaring:
Medlem av Utvalg for
naturforvatning,vararepr. til utvalg for
bygn.teknikk og planarb. og vararepr. til
kommunstyret i de to
siste periodene.

Bosatt pA Flateby
Sivilstand: Gift. 1 barn
Yrke: Markedsøkonom
Ansatt i engrosbednift
som forhandler motorsykkelutstyr.
Politisk erfaring: 4 Ar
som FrP representant i
Kommunestyret

Bosatt i Ytre Enebakk
Sivilstand: Gift, 5 barn
Yrke:
Bygningsingeniør.
Politisk erfaring: 12 Ar i
formannskapet, 14 Ar i
kommunestyret og 4 Ar
i bygningssrAdet.

Bosatt i Kirkebygden.
Sivilstand: Gift, barn
Politisk erfaring:
Medlem av kommunestyret i flere perioder,
ogsA innevrende.

(48)
Bosatt i Ytre Enebakk
Sivilstand. Gift, 2 barn.
Yrke: Utdannet boktrykker. ansatt i Media
Team A/S.
Politisk erfaring: Repr.
i kommunestyret i innevrende periode.

Elisabeth Anke
Hast

KjelI Dehli, 43
Bosatt i Kirkebygden
Yrke: Driver eget firma
innen messebransjen.
Arbeider med organisering av norske fellesstands pA internasjonalefagmesser.
Politisk erfaring:
Gruppeleder for
Enebakk SP siste 4 Ar
Medlem av kommunestyret,formannskapet,ad
ministrasjonsutv. og
Enebakk Nring-srAd i
.,+ siste kommunestyrepenode. Ellers leder for
Kirkebygden Vel,styre. medlem i El-IHI, med\ lem av interimss.tforEnebakk Lokalbank
forening og forstanderskapet i den nyeEnebakk Sparebank,
Styremed-lem i Folio
Energiverk og
EnebakkMøbelsnekkeri

Bosatt pA Flateby.
Yrke: .Konsulent i
Mercuri Internasj onal
Politisk erfaring:
Vararepr. til kommunestyret siste 4 Ar.

Tidligere formann i
Enebakk HØyre ito
Ar.(1989190)

SENTER
PARTIET

Unni Degrum(52)
Bosatt i Kirkebygden.
Kommer oppninnelig
fra arbeidermiljøet pA
Rodeløkka i Oslo og
har tidligere vrt engasjert i Venstre.
Sivilstand: Gift, tre
voksne barn.
Yrke: Melkebonde,
kombinert med 1/2 stilling som kontorfullmektig pA Kirkebygden
skole.
Leder i Nei til EU i
Enebakk under EUkampen.

Steinar Sandby
Gøran Vollan (40)

Einar Hoistad,(45)

KRISTELIGFOLKEPARTI

Fred Vidar
Hjortland
Bosatt i Ytre Enebakk
Sivilstand. Gift, 3 barn.
Yrke:.Adjunkt.
Politisk erfaring: Ingen
Medlem av Enebakk
KrF i noen Ar

Eva Randi Ek (49)
Bosatt pA Flateby
Sivilstand: Gift, 3 voksne barn
Yrke. 25 Ars erfaring
fra bank. Ansatt i den
nyApnede Enebakk

Bjorn Øverãs,(40)
Oppninnelig fra
Brønnøysund.
Bosatt i Ytre Enebakk
siden 1986.

Gun Vinvand
Olsen (41)

S

Neste nummer av
Komposten kommer
Fredag 27. oktober
Innevering: Onsdag 18.
Stoff som ikke er redaksjonen ihende innen fristen - og som heller ikke er
tilmeldt, kommer
ikke med.
Billedstoff: Fargefotos
kan brukes

KOMPOSTEN
'ALTMULIGMANN' '/VAKTMESTER
Lotteberg barnehage trenger hjelp til diverse smreparasjoner,
snømAking, strøing, plenklipping osv.
Lønn og arbeidsomfang skjer etter avtale med styrer.
Er du f.eks. en sprek pensjonist som ønsker A hjelpe oss, sA ta
gjeme kontakt med
Lotteberg barnehage v/styrer

TURN

& TRIMGRUPPA

Treningstimer høsten 1995
Turn og trimgruppen starter opp med trening fra og med
mandag 4.september igymsalen pA barneskolen.
Følgende partier starter opp:

Oddbjorg Skuland
Lotterudvn.21h
1912 Enebakk Of. 64 92 62 62

TROPP
Foreldre &
barn

ALDER
Barn inntil
5 ár.

Nester

PROSJEKT ENSLIGE FORSØRGERE
Har du lyst pA en luftetur i skogen, sti heng deg pA til Rausjø
sammen med oss. Vi reiser fra "Finan" i Ytre lørdag den
21.10.95 k]. 12.00.
For mere informasjon, ta kontakt med prosjektet.
Svømming hver tirsdag fra kl.18.00 til 20.00. kr. 10.00 pr
kropp.

Nester
Gutteparti

DAGER

TIMER

Tirsdager

17.00-17.45

Torsdager

17.00-18.00

Torsdager

18.00-19.00

fra 6 ãr

Tirsdager

18.00-19.00

at

Mandager

17.00-18.00

Piker 2

10 -12 Ar

Torsdager

19.00-20.00

Piker 3

13 -18 Ar

Torsdager

20.00-21.00

6-9

Piker 1

Hilsen Trine og Mona
tif. 64925730

TRIM OG TURN ER TOPPEN
STYRKER HELE KROPPEN

RUSLETUR PA FLATEBY
Enebakk Historielag inivterer til rusletur pA Flateby
SØndag 1. oktober ki.12.00. Turledere: Johan Ellingsen og
Asbjørn Gran.

Frammøte pa Haugstein gArd ki. 12.00.
Husk god utrustning.

ENEBAKK HISTORIELAG 40 AR
Lørdag 21. og søndag 22.oktober markerer Enebakk
Historielag sitt 40-ârs jubileum i Enebakk
Herredshus.

ENEBAKK BONDEKVINNELAG
har følgende kurstilbud hØsten 95 og vãren 96:
Lefse og flatbrødbaking: Oktober 95
Billedvev for nybegynnere: VAr 96. Blomsteroppsetting: VAr 96
Hekling: VAr 96. Kunststrikking: VAr 96
STUDIERING - hØsten 95
Oss mennesker imellom . Bondekvinne - liv og by
Min mat - mitt vaig.
PAmelding innen 15.10. til Sigrid Rustad, tlf. 64926247

ENEBAKK B ONDEKVINNELAG
SØNDAG 8. OKTOBER:
vi deltar pA Arets TV-aksjon

ARSMØTE
19.okt. k1. 19.00 i Lillesalen pA BØndernes Hus. En
representant fra
A kershus BKL vii presentere forsker Stine Wohi Sems bok:
"MAT - MER SPENNENDE ENN VI LIKER?"

ENEBAKK HUSFLIDLAG
MedlemsmØte
onsdag 4.oktober k1. 19.00 pa Galleri Nygard, Flateby
Tema: Demonstrasjon av brikkevev v.Kari Grønneng.
Det er ogsA mulighet til A prove selv

Brodert pAskeduk:
Familien Willy Berg
Loper: Hilda Gustavsaen
Enebakktrollet:
Sporsheim Olsen
Smykkesett:
Crete Irene Olafsen
Gavekort: Bent Rudberg
Gavekort: Fred A Ness
Gavekort:
Kaja Marie Kigen
Gavekort: Fam. Guibrandsen
2 lysestaker:
Mette Guibrandsen ødeby
Pologenser: Ella Feiring
Toalettveske. Arvid .Helland
Toalettveske. Strømsrud
Toalettveske: Steinar Sandby
Toalettveske: Morten Bergflødt
Kosebamse:
Nils Anders østberg
Kosebamse:
Marion Vaslestad
Lommelykt: Mary Myhre
Ildfaste former: Alica O.becher

Vi takker for det gode
loddkjøpet og for pengene
sorn kom inn pa kontoen
LEDIGE
BARNEHAGEPLASSER
Det en ledige barnehageplasser i

Kirkebygden barnehage

Enebakk Pensj onistforening

Nasjonalforeningens helselag,
Enebakk

Trekning av
Diakoniutvalget,
Kirkeringen og
Nasjonalforeningens
Helselags lotteri.

Flateby
familiebamehage og

Kaffe, kaker, utlodning.
Alle hjertelig velkommen

medlemsmøte
onsdag 11.oktober kl.16.30 i Herredshuset

HYBEL/LEILIGHET
i Ytre Enebakk søkes snarest
av stille og rolig sivilarbeiderpA Ytre Enebakk skole. Maks
2.500 inkluder strØm pr mnd.
Ta kontakt med Manus pA
tlf. 64 92 7044

for barn over 3 Ar.

Familie pa 4

Ledig barnehagaeplass

søker A leie bolig snarest i el.
nr Enebakk
Henv. tlf. 64924280

3. okt. Helselagstreff Flateby Samfunnshus
14. - 15. okt.. Hobbyutstilling, herredshuset, Kirkeb.
31. oktober: Helselagets Treff, Betel, Ytre Enebakk.

-

Henv.
Barnehagene v/styrer

for barn mellom 3 - 7 Ar.
Henv. Soltun familiebamehage, tlf. 64925020

J'-'lkonsertkalender for Enebakk

Vi Ønsker alle vel mØtt.
Styret

Enebakk MusikkrAd

Dag

Klokkeslett

23.09.95

Sted

Arrangør

Kulturinnslag

Asker

Asker Skolekorps

Enebakk Skolekorps deltar
pA stevne.

06 - 08.10.95

Enebakk Kamifierkor Tur til Hammarø

21. 10.1995

17,00

22.10.1995

16.00 og
19.00

22.10.1995

16.00

Flatebv
Samfunnshus
Mjr
Ungdomsskole

Enebakk Biandakor

Jubileumskonsert

Enebakk Blandakor

Jubileumskonsert

Flateb'v
Samfunnshus

Stranden Musikkorps Høstkonsert
in/Enebakk Janitsjar

KOMPOSTEN

FLATEBY HUNDEKLUBB
Tirsdagstrening

Ledige stillinger
Deltidsjobb som kasserer i Vannverket
V.r kasserer/forretningsfører gjennom mange fir har gAtt over i
pensjonistenes rekker og Ønsker ogsA A slutte i sin stilling i
Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk A/L ved Arets slutt.
Vi søker hans etterfølger som kan overta fra 01.01.1996. Jobben
er en deltidsstilling som for tiden er avlØnnet med kr. 60.000,pr Ar. I tillegg betales kr.30.000 som godtgjørelse for hjemmekontor.
Arbeidet bestAr bl.a. i utskriving og utsending av blanketter for
innbetaling av Arsavgift to ganger pr fir til vare ca 1300 andelseiere, samt registrering og innkreving av anleggsbidrag. I tillegg kommer alle andre regnskapsmessige oppgaver som naturhg hØrer inn under en kasserer, f.eks. betaling av fakturaer,
fØnng av regnskap, utarbeidelse av forsiag til Arsbudsjett m.m.
Kassereren deltar ogsA fast i vAre styremøter som holdes pA
kveldstid - ca 10 pr.Ar.
Søker mA i tillegg til A vre regnskapskyndig ogsA beherske
bruk av EDB

W

sØker stØttekontakter
En støttekontakts arbeid bestAr av A motvirke isolasjon, og
fremme trivsel for personer med vanskelig livssituasjon.
Støttekontakten tilrettelegger i forhold til aktiviteter og friluftsliv.
Støttekontakten kan vre med pA A fremme sosial kontakt med
andre pA ulike arenaer.
Vi søker ansvarsbevisst og positiv ungdom - gutter og jenter.
LØnnstrinn 1 - 13.
Er du interessert, sA send sØknad til: Enebakk kommune,
1914 Ytre Enebakk
ønsker du flere opplysninger, sA kontakt:
Unni BøhIer, tif. 6492 64 07, el. 65 92 44 60

Eventuelle spørsmAl vedrrende stillingen kan rettes til Jon
Ungersness, tif. 64 92 41 29 eller til Torgeir Sandem, Tiurveien
28, 1914 Ytre enebakk, innen fredag 13. oktober 95.

SØkeren mA vre medlem av den norske kirke.
Nermere opplysninger fAs ved henvendelse til sokneprestkontoret i Enebakk, tif.: 64 92 61 50, eller til leder i FellesrAdet,
Anne-Marie Berger, tif.: 64 92 84 82 etter kI. 17. evt.dagtid
64 92 60 60.
Ansettelse skjer pA de vilkAr og med de plikter som til enhver
tid fremgAr av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

VIKARIAT I PVT 1 DAG PR UKE

Pedagogisk veiledningstjeneste
i barnehagene

Søknad vedlagt bekieftede kopier av attester og vitnemAl sendes FellesrAdet i Enebakk ved leder Anne -Marie Berger,
menighetsfullm. kontor, Enebakk kommune, 1912 Enebakk,
innen 20.oktober 1995

Vikariat er ledig for tiltredelse snarest. Kommunen har 12 barnehager og 3 førskoler som vil vre arbeidsomrAdet til den som
blir ansatt.
Nrmere opplysninger om arbeidsornrAdet fA ved henvendelse
til PVT-leder Jofrid Kongsnes tif. 64926060
Ansettelse etter gjeldende avtaleverk. LØnn etter avtale.
SØknad med kopi av vitnemAl, attester sendes til oppvekst
avdelingen, 1912 Enebakk, innen 8.10.95.
VIKAR I BARNEHAGE
Lotteberg barnehage trenger
flere vikarer. Er dette av
interesse, sA kontakt oss for
en nrmere samtale v/styrer
Oddbjørg Skuland,
Lotterudvn.21H
tlf. 64 92 62 62

fra 27.september vil all trening pA tirsdager (onsdag i
eptember og oktober) foregA pA FHKs bane kl.19.00
dette gjelder opp til klasse 2
utøvere.
Agility trening vii fortsatt bhi
kl. 20.00 inntil videre. nrmere beskjed vil bhi gitt
senere.
Lydighetstrening kiasse 2 og
oppover er kl.20.00

6
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ENEBAKK KOMMUNE

KIRKETJENER
skal ansettes i 1/4 stilling ved Enebakk kirke.
Stillingen lØnnes som kirketjener i ltr. 5 - 15 (St.k.6729)

ENEBAKK KOMMUNE
Pleie - og omsorgsavdelingen

LEDIG VIKARIAT
som barnehageass.
Henv. tif. 64925020

Skigruppa
Treningstider Y.E Barneskole
Man. 18.00 - 19.30: Hopp
Man. 19.30-2 1.00: Snøbrett
Tirsd. 19.00-21.00: Langrenn
ETF ERLYSNING
Enebakkmann pA Rod Honda 750
Du var i Svo1vr i Lofoten i juli.
Ta kontakt!
Komposten har adresse og telefonnummer.
lkke glemt
hi 1ERLYSNING

MISTET
kartmappe m/bl.a. tur
0-kart og kompass mistet
27.08.95 v/born Grusbakkvn.
- Durud.

Tif. 64926020

Slagforeningen
i Enebakk
Medlemsmøte
tirsdag 10.1011.19.00 i
Kantinen, henedshuset.
Tora Birkeland fra Enebakk
Trygdekontor vil orientere
orn trygderettigheter.

Na far du
pensj onsforsikringen
din hos oss
- enkelt og greit
Stadig flere oppdager at de ma ha et tillegg til
folketrygden nr de gâr av med pensjon. Na kan du
kjøpe en enkel og rimelig pensjonsforsikring i banken
- EkstraPensjon. Skaff deg en myk landing som
pensjonist - og spar skatt mens du sparer penger
SpØr oss om EkstraPensjon

Kaffe og utlodning.
Styret

FotbaHgruppa
holder ArsmØte
26.oktober kl.19.00
pA Klubbhuset.
forsiag sendes styret innen
1 2.oktober.

LNF - Landsforeningen
for Nakkeslengskadde

sparebanken

1-7
Ytre Enebakk
tif.: 64 92 43 39

Den 11.oktober 1995 kl.19.
inviterer vi dere til
Seminar i auditoriet pA SIA.
Av programmet bi.a. om
diagnose, trygderettigheter,
atffØring, erstatning etc.
presentasjon av foreningen.
For mer info: Ta kontakt med
Liv Hagen, tlf. 64924505

KOMPOSTEN

Bedre bussforbindelse
pa kveldstid?
Bade Enebakkrutene, og Enebakk kommune ved ordfører
Einar Hoistad, har gjentatte ganer bedt Stor-Oslo Lokaltrafikk
(SL) om flere ruteavganger pa Icveldstid fra Oslo. SL vurderer
nà dette, og Enebakkrutene gjennomfØrer den forbindelse en
behovsundersøkelse. De ber om full oppslutning om denne ved
at alle besvarer nedenstâende slipp innen 6. 10, og sender den til
Enebakkrutene. Det er viktig at alle sender inn svarslippen slik
at man far den nødvendige dokumentasjon som skal til for a fâ
de aktuelle nye avgangene, som er 20.15 og 22.15 fra Oslo.

i

Muligheter for nye kveldsavganger til Ifra Oslo.

-

-

Sporsmàl til beboerne p6 strekningen Enebakk krk, Y.Enebakk Oslo.
1) Hvor mange bverdager I uken reiser du tillfra Oslo o/Y.Enebakk p8
Sknv antall dager
kvelden?
Med buss? Med privatbil? U
2) Hvordan reiser du idag?
3) Til de som bruker buss.
Konuner du til 8 bytte til en av de nye avgangenc som vii konune til 8 gâ
Nei U
Ja
fra Oslo kI 20.15 og 22.15?
Hvilken? Id 20.15 U ogleiler kI 22.15 U
4) Hvisja.
5) Vii det at det blir flere avganger, fore til at du kommer til 6 reise
Nei 0
Ja U
oftere med bussen?

•

•

6) TO de sow bruker unvatbil.
Vii det at det kan bli timesavganger til/fra Oslo ofY.Enebakk p6
hverdagskveldene fore til at du vii vurdere 8 bruke bussen stedet for
Nei U
Ja U
bilen?

i

Egne kommentarer:.
TrengeT du mer plass, vennlit Iegg ved et cgd ark.

Navn
Adresse
Svarslippen kan ieveres p6 bussen, eller sendes til:
a/s Enebakkrutene. Lillestromvn. 906, 1912 Enebakk.
Svarfrist fredaz 6.10.95.

Takk for hjelpen.

IV

ENEBAKK KOMMUNE
UTDELING AV LEGAT

Hauglia:

Karl Lund og br. legat

Marta Helland
Kristin Kubosch

Renter av legatet deles Ut til ungdom i Enebakk som skal gjennomgA landbruksskole, fylkesskole, fylkets husmorskole, gartnerlmre eller lignende landbruksutdanning.

Stranden skole

Sammenslâtt legat

Kirkebygden skole

rentene av Enebakk kommunes samenslAtte legat skal deles ut
med 1/2 part til pensjonister eller uføretrygdede i Enebakk og
1/2 part til skoleungdom, hjemmehørende i Enebakk, til utdanning utover grunnskolen.

Thy. BØhlers legat
Rentene av legatet skal deles Ut til bra, evnerik og virkelysten
ungdom i Enebakk kommune, som trenger økonomisk stØtte til
utdanning i jordbruk, skogbruk og binmringer som hØrer til disse hovedgrupper.
Søknadsskjemaer/nmrmere opplysninger fAes ved henvendelse
til Enebakk formannskapskontor - tif. 64 92 60 60.
Søknadene, vedlagt kopi av skolebevis, sendes Enebakk formannskapskontor, 1912 Enebakk innen 15.oktober 1995

ENEBAKK KOMMUNE

IV

Pleie - og omsorgsavdelingen
sØker medarbeidere til følgende stillinger:

ENEBAKK SYKE OG ALDERSHJEM.
*
Off.godkjent sykepleier 50% stilling,
vikariat fra 1. 11.95 - 31.10.96
*
Off. godkjent sykepleier 100% stilling,
svangerskapsvikariat fra 14.12.95 - 15.11.96
*
Off.godkjent sykepleier 100% stilling,
svangerskapsvikariat fra 11. 11.95 - 11.5.96.
Kontaktperson: Avdelingsleder: Johanne Heigheim
Kokk 50% fast stilling ledig for tiltedelse fra 1.1.96.
Tumus med arbeid liver 3.helg.
Personer med fagbrev blir prioritert.

*

Kontaktperson : Kjøkkenleder Kjell Egge
*
Fotpleier. 4 t pr uke, ledig for tiltredelse fra 1.12.95.
Kontaktperson: Konst, pleie og omsorgsleder
Grethe Venner Dehli
Søndag 1.10
8)16.30: Slipp Willy fri 2
U)18.30: Mens du soy
V)20.30: Farlig Farvann

I over 100 6r, og
ná i 100 land, har .

Fretsesarmeen sett
at det riytter a kjempe
for menneskeverdet.
Med kjrIighet
som vàpen.

Søndag 8.10
B) 18.30: Silkesvarten
V)20.30 Street Figh ter
Torsdag 12.10:
Tid for den gode filmen
v) 19.00: (Merk tiden)
Kristin Lavransdatter
1/2 times pause
rnlkaffeservering

Na her TV-aksjonen
deg bli med pa en

Fredag 13.10
V18) 19.30: BraveHearth

nasjonal dugnad
sondag 8.oktober.

Søndag 15.10
U)18.00 Merk tiden
Batman forever
V)20.00 Merk tiden
Kristin Lavransdatter

Tv.aksjoaen'9S
*.aktab.r

Søndag 22.10
Skolemusikken
V) kL20.30. Higher learning

Nye herere i
Enebakkskolene

Dagavdelingefl
AktivitØr 50% stilling, vikariat fra 1.12.95 - 30.11.96
- gir tilbud til hjemmeboende fuiiksjonshemmede og
eldre
- er et ledd i den kommunale rehabiliteringskjedefl
- er âpen for 6 - 7 brukere tirsdager, torsdager og
fredager
- har et personale pA 4
- arbeidsoppgavene gAr Ut pA aktivisering i daglige
gjøremAl.
Kontaktperson: Rigmor Svendsen eller Anne Marit Ralger
TIf. 64 92 40 38

*

Ase Fyksen
Kari L.Bjømsvik
Morten Folstad
Bodil Lillo
Ase Marita Egeland Paulsrud

Ytre Enebakk skole
Turid Strand Ludvigsen
Mette Thorstensen Myre
Bente Nygãrd
Trond Olav Paulsrud

Enebakk
Ungdomsskole
Kamilla Bulie
Liv Fjelstad Carlsson
Signe Førde
Lasse Sørlund
Tone Weggumsløkken
Tor Arne Walle

Nytilsatte
skoleassistenter
(16 t i uka)

Hauglia skole:
Ragnhild M.Klewe

Kirkebygden skole:
Jorunn ødegArd

Avdelingsledere i
skolefristids ordningen
Hauglia skole:

Oddbjørg Kristiansen

Kirkebygden skole:
Sissel Bjerkely
Ytre Enebakk skole:
Randi Smthre Ungersness

Avdelingsleder i
fØrskolen
Hauglia skole:
Bente Randem, som ogsA er
tilsatt med 15.t iuka som ass. i
skolefntidsordflingefl ved
samme skole.

Assistenter i
skolefritidsordfliflger og førskole
Hauglia

Hjemmetjenestefl

Skoiefritidsordniflgefl
Ragnhild M.Klewe og
Birgit MjønIi
Førskolen: Birgit Mjønli

*

Kirkebygden

*

Off. godkjent hjelpepleier 75% stilling, svangerskapsviariat fra 22.1.96 - 3 1.12.96
Nattavdelingssykepleier, 50 % fast stilling ledig for
tiltredelse. LØnnstrinn 27. Arbeid liver 4.helg.

Kontaktperson: Avdelingsleder Arne Graiheim

Førskolen:
Lillemor Bferkestrand
Skolefritidsordniflgefl
Vera Bergflødt

Ytre Enebakk
Skolefritidsordniflgen:
Nina østbye og Bent Slette.

Vi Ønsker deg velkommen til A søke stilling hos oss. Du vii fA
tilhørighet i en pleie- og omsorgsavdeling med rom for mange
ulike tiltak som er i utvikiing.
Ved utvelgeise av medarbeidere vektlegges faglige kvalifikasjoner, kreativitet, evne til samarbeid og personlig egnethet.
Søknad sendes innen 27.oktober 1995 til.
Pleie- og omsorgsavdelingefl, Enebakk kommune, KopAsvn.5
1914 Ytre Enebakk
Tlf. 64 92 44 60

De alter fleste av disse tilsatte innen skolefritidsordninger
og førskole har vmrt tilsatt
innen avdelingen i ett eller
flere ar. Fra hØsten 1995 er
avdelingsIedeme i SF0 fast
tilsatt, det samme er en rekke
av assistentene. Andre har
fAtt fornyet engasjement for
skoleAret 1995/96.

KOMPOSTEN

FAG & SERVICE
Din lokale rørlegger

Ikke la renskapsføringen din bit et sjansespiil!

ENEBAKK ELEKTROS ENTER NS

ANDRESEN
& SUNNER A/S

Butikk og verksted pa Flatebysenteret

Vâgliveien 25, Ytre Enebakk
TH. 64 92 43 54 - 6492 48 92
Mobil 030 36 127

•Unskpskontor %

SaIg, service og montering

Aulorisert regnskapsforerselskap

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

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 64 92 63 03

VV(D T4 ENEBAKK VAKT

Marit Elin Sør!i

4Dqb4b

Ju

Naturterapeut

SYOG- 00 TØMMERMESTER

Per-Erik østIie
as
TLF. 64 92 43 40

1912 Enebakk

Vakthold a!armmottak,
alarmsentral

Fotsoneferapi, aromaterapi, kineslologl, øreakupunktur
kraniokrafterapi kostholdsveiledning, magneffellferapL
Diplom fra fnstltutt for Helhetsmedisin - Medlem av NFS

,

Rugvn. 4 B

OG SERVICE

,

TH. 6492 70 44

-1agkurrn5kap 91, trygghrt

NJ

TLF. 64 92 7900
Personsoker 96 69 78 23
Postboks 70, 1912 ENEBAKK

ENEBAKK NA11JRTERAPI

1914 YTRE ENEBAKK -

.din lokale byggmester

v/Ole Anton Gystad

illenebakk

64929281

0

Megler'n I Enebakk
Vi har Iokalkunnskapen og kan hjelpe
bade kjøper og selger.
Bolig-, fritids- og nringseiendommer.
Ta uforpliktende kontakt.

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering
Utlele av lensepum per, vannsuger
og heytrykksspyling
Vi holder til I Enebakk Melle
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39
Mobil: 03032 665

Forsikring
Kirkegt. 1,
Vektertorget
2000 Lillestrom

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS
.11 Yrm Enebakk 77064 92 55 70

Telefon: 63 81 0911

Malerarbeid renhold

Saig, service og montasje

Ring

Alt innen kjol, frys og aircondition

lII ERIKSEN

-

11

Postboks 9- 1912 Enebakk
Mobil: 942 36 224 - Persons. 96722 77
Priv. 64 92 64 94

ENEBAKK ELEKIROSENTER ANS
Butikk og verksted pa Flatebysenteret

64929281

EIENDOMSSERVICE

REVEFARET 31, 1914 Y'TRE ENEBAKK

I

Saig, service og montering

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

Iesboden ft

Vãgsenteret, ill. 64 92 56 08

TIjTTUS!

JEANS &
SKJORTE & SKINNVEST
SKINN-o
JAKKER
og

1499.'
1599.'

l

Apningstider:

\(

-

-

UTSIKTS
RAMMEVERKSTED
1911 Flateby

Alt i innramming
Rask levering

TIf. 64 92 86 10
Maier & Tapetserer

Robert Wessel
Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulviegging
Ta kontakt pa telefon 6492 56 07
Mobil: 92 02 35 00
Lindeli 1914 Ytre Enebakk
-

Ludvigsen Kulde

et

Durud Gãrd
1914 Ytre Enebakk
Døgnservice
TIf. 64 92 46 30
Mobil 030 04 997 - 03038 565

—

Rorleggerfirma
ERIK KJELGAARD

GJENSIDIG[

ENEBAKK
VANN OG VARME

kun kr

-

BOBLEJAKKER

Eilers mange
Wbu
gjør dine n1üjøp
in

liosKLESBODFJ.I

Man.-fre. 9.00-17.00
Torsdag 9.00-19.00
Lørdag 9.00-15.00

'M~JA(i)ibw~ en

ha de

en
nrm

GRAFISKE TJENESTER
Grafisk forrngivning.
Fotosats.
Produksjon av trykksaker.
ProduktlRekl. fotografering.
Digital bildebehandling.

F.M. FOTO & GRAFISK

1914 V. ENEBAKK- TLF.: 64 92 47 58

KOMPOSTEN

NY ERGOTERAPEUT

Ordfører: Einar Hoistad
Varaordfører: Kjell øvergãrd
Rãdmann. Nils Schaug

Ingjerd Olimb
Andersson er ansatt som
fly ergoterapeut I
Enebakk kommune fra
1.9.95, etter Aud
SOiland som er gãtt av
med pension.
Ingjerd Olimb Andersson kommer opprinnelig fra VAler i
østfold.
Til stillingen som ergoterapeut
i Enebakk kom hun fra Aker
sykehus hvor hun arbeidet pa
medisinsk avdeling med rehabilitering av slagpasienter.
Ergoterapeutens arbeide bestar
i a gi hjelp til selvhjelp slik at
folk kan kiare seg selv i hjemmet i det daglige der hvor sykdom,
bevegelseshemminger
osv. gjør dette problematisk.
Det kan vere a gi râd til installeringer av ulike hjelpemidler
som stØttehàndtak, trappeheiser
etc., det kan vre trening i a ide
pi seg, ga i butikker..
Ergoterapeut er ogsA veileder
for aktivitØrene som hjelperfolk med aktiviteter i fritids-

Sentraiadministrasjonen Herredshuset ill. 64926060- fax 64927111
Rãdmann Nils Schaug
Personalsjef: Nils Petter Wiik
økonomisjef: øystein Lauen
KommunepIanIegger/nringskonsuIent:
Kari Elisabeth Morbech
MiljøvemrAdgiver: Kari Elisabeth Morbech
EDB-konsulent: Jon Digranes
Formannskapssekreter: Sonja Nordhagen
sammenheng.
Ergoteraeuten holder fortsatttil i Kopas.
Selv om hun jobber tett sammen med lege, fysioterapi og
hjemniesykepleier og andre
innen pleie-og omsorg, er det
ogsã fuilt mulig for folk a henvende seg direkte til henne
dersom man har behov for det.
Ergoterapeuten jobber ogsâ
sammen med konimunal vaktmester som hjelper til med a
kjøre ut, montere og veilede
folk i bruk avhjelpemidler.

Endelig har Enebakk fâtt
psykiatrisk sykepleier

Den nye psykiatriske sykepleieren vii arbeide tett sammen
med fysioterapeut, lege, og
ergoterapeut, og i tillegg med
Blakstad, SIA og Folloklinikken.
Hun skal gi henvisninger og
hjelp i hverdagen til pasienter
med psykiske lidelser. Støtte
og veiedningssamtaler, ogsa for
familiene er en naturlig del av
jobben.
- Min oppgave er ogsà a hjelpe folk videre fram i systemet pa trygdekontoret, sosialkontoret o.s.v. I tillegg er en del av
min funksjon og drive veiledning i forhold til aktuelie sam-

Leder i Nasjonalforeningens
Helselag Enebakk kontaktet
Sanitetsforeningen sorn samiet
noen til dette arbeidet.
Helselaget trommet sammen
fire personer. Det var ikke iett
ãfinne noen hjemme i pinsen!

Tekmske avdelinger - Herredshuset
t1f. 64926060 - fax 64927111
Forvaltningssjef: Torgils Opedal
Bygningssjef: Stein Marsdal
Drittssjef: Sverre Netting
Oppmalingssjef: Oddbjørn Siljebøl
Brannsjef: Torgils Opedal

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

Landbruksavd. - v/Herredshuset
t1f. 64926451 - fx 64927284
Skogbrukssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein

Kuitur - KuiturformidlingssenteretDet Gamle Herredshuset
tlf. 64926060 - fax 64926588
Kultursjef: Per Sandvik
Biblioteksjef. Svein Hofplass
Komposten: Aslaug Tidemann

Enebakk kommuneskoger
tif. 64925629
1914 Ytre Enebakk
Skogsbestyrer: Harald Brekken
Enebakk Produkter A/S
t1f. 64927460- fax 64927331
Gjølstad
191 2Enebakk
Daglig leder: Bjorn Arne MostrØm

Sosialavdelingen - Herredshuset
Tif. 64926060 - fax 64927111
Sosialsjef: Ingegerd Espás
Helseavdelingen -Herredshuset
tlf 64926060 - fax 64927111
Enebakk legesenter:
tif 64926360 - fax 64927020
Flateby legesenter: tif 64928856

Nringskoordinator:
Halyard Waade
tif 64926495

Helsesjef/kommunelege I: Torgeir landvik
Ledende helsesøster: Sissel Gundersen
Kommunefysioterapeut I: Ellen Berg Ellingsen

Enebakk
Sparebank:
arbeidspartnere, og støttekontakter
Psykiatrisk sykepleier samarbeider nâ med ergoterapeut
med thnke pa a fA i gang grupper pa Kopas. Gruppene vii da i
fellesskap fá trening i selvhjelp
- mestring av dagliglivets praktiske situasjoner og sosial trening.
En av arbeidsoppgavene psykiatrisk sykepleier ogsâ skal ta
fan pa, er a iage en handlingsplan for psykiatri i Enebakk
kommune.

Apning pa
Flateby
Forstanderskapet i Enebakk
Sparebank har vedtatt
at avdelingen pa Flateby skal
apne Ca. 1. nov. 1995
Den nøyaktige datoen avhenger
av nAr dugnadsgjengen er ferdig med a innrede lokalene pa
Flatebysenteret.
Lokalene ligger ved siden av
Enebakk Elektrosenter ut motriksveien, og ventes ferdig i
lØpet av november 1995.

Halyard Waade

Rapport fra kFB-komiteen i Enebakk
Vi mottok henvendelse fra
KFB (Kvinners Fnviliige
beredskap) i Akershus om vi
kunne smøre matpakker til de
militre som jobbet for flomsikring i Lillestrøm.

hf, 64924460
Telefontid: Mand. - torsd. 8.00 - 9.00
Kontortid: Hver dag kl.8.00 - 16.00

Pleie-og omsorgsavd.Enebakk syke- og aldershjem,
1914 Ytre Enebakk
t1f. 64924460- fax 64925777
Konst.Pieie- og omsorgssjef:Grethe Venner Dehli
Ergoterapeut: Ingjerd Olimb Andersson
-tlf. 64924460
Psykiatrisk sykepleier- Birgit øiestad Løvik

Birgit øiestad LOvik er
ansatt som psykiatrisk
sykepleier i Enebakk
kommune fra 26.juni 95.
Hun er foreløpig stasjonertpi sykehjemmet.
Birgit øiestad Løvik er utdannet sykepleier og helsesøter, og
har det siste Aret tatt tilleggsutdannelse i psykiatrisk sykepleie
-ved Høgskolesenteret i Oslo.
For mange er hun kanskje kjent
fra sitt tidligere virke i Enebakk
- We som ansatt ved Enebakk
Syke -og aldershjem, og som
heisesøster.

Enebakk kommune

Godt var det at bensinstasjonen
var apen og hadde bra utvalgav
pâiegg. Brødet var ferskt, grovt
og stort, sa det biereale skiver.
Vi smurte fern skiver i hver
pakke, tilsammenca 80 matpakker.
Vi reiste til Lillestrøm for a
levere maten, kom gjennomsperringen ved brua og ble godt
mottatt. Tif. nummer blelagt
igjen i tilfelie dt ble bruk for
mere mat.
Vi sitter na igJen med tanker

om hvor viktig KFB er itilfeile
kriser.
I Enebakk har vi nettopp i
Helsiaget hatt et ápent mote
omKFB og viktigheten av
beredskap. Lite visste vi da
hvor fortdet skulle bli bruk for
oss! Na fikk vi vise lilt i praksis.
Vennlig hilsen
for KFB-komiteen i Enebakk
Eva Rustad , Unni Thoresen

Renovasjon
tif. 63841220 - 63840736
ROAF A/S
Postboks 38
2007 Kjeller
Adm.dir. Erik Stensrud
E-verk
tlf. 64872260 - fax 64872642
Folio Energiverk A/S
Postboks 13
1401 Ski
Adzn.thr.: Helge Aas

Priser fra 1 .okt. 1995:
INNSKUDD.
BRUKSKONTO:
BRUKSKONTO HONNØR
SPAREKONTO:
KAPITALKONTO
INNTIL KR. 100.000
OVER KR 100.000

1,5%
2,5%
2,0%
3,6%
4,8%

APNINGSTIDER FRA 1.OKT. 1995
MAND. 9 - 15, TIRSD. 10 - 14, ONSD. 10 - 14, TORSD.12 - 18

ENEBAKK
SPAREBANK
DIN LOKALANK

Klubbtilbud for psykisk
utvikling shemmede
Ytre Enebakk
Ungdomsklubb starter
nâ opp med et tilbud
omâpen kveld pa fritidsklubben i sine lokaler I
tilfluktsrommet pa Ytre
Enebakk barneskole.
I fjor arrangerte kiubben disse
kveldene tre ganger. Da sendte
man ut innbydelser til alle i pc5sten. - Na vii vi sende ut innbydelse
til den første kvelden med en oversikt over datoer kiubben har dette
tilbudet, sier kiubbleder Karin
Holmedal.
- Vi bar ikke laget noe opplegg
spesielt for disse kveldene utenom
disco, bordtennis, biljard,spili og
kiosksaig.
Etterhvert som en biir kjent med
hverandre og den enkeites ønsker

og behov, kan vi jb samarbeide
med støttekontakter, ansatte i boligene og brukeme, og igge opp til
aktiviteter som det er mulig fA
gjennomført ut i fra de midiene vi
har, sier Karin.
Kiubben har en del musikkutstyr,
trommesett, bl.a. stort utvalg i CDer, men er det noen som Ønsker a ta
med seg medbrakt musikk, sâ er
del fint. Del vii vre fire -fern
ungdommer fra styret i kiubben
som jobber i kiosk og diskotek disse kveldene sammen med klubbleder. Lørdag 21.10 er fØrsteklubbkveid, og er det noen som har ideer
rundt dette opplegget og som klanskje har noe a bidra med, sâ kontakt:

Karin Holmedal
64925134
el. kult.kontoret vlKari
Brnna 64 92 60 60

