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Mnedens sit at: 
"7Qoen bøer fur ufortjent 
glemt, ingen fur ufortjent 

fius/et." 
W. 91. Auden 

(Sitatetfinner du i bib(iotelç.et) 

Ny skole I Kirkebygda 
Utbygging ved Kirkebygda skole var den viktigste 
saken pa kommunestyremøtet den 20. oktober 
Utvalget for skole/barnehage, representert pa bil-
det ved Roar Paulsrud, var ikke fornoyd med ved-
taket i forrige runde og ba om a fá saken tatt opp 
pa nytt. Formannskapets innstilling var denne 
gangen at det skal bygges fly barneskole for trin-
nene 1-7 I Kirkebygda, og det ble ogsá vedtaket 
denne gangen i kommunestyret. 
Det skal settes av 20 millioner kroner til utbygging-
en, som skal gjennomfores som et totalprosjekt. 
Plan- og byggekomitéen samt lederne for teknikk, 
bygning og planarbeid og utvalg for skole/barne-
hage styrer prosjektet sammen med byggeleder. 
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Jeg hAper dere alle hat hatt en fin sommer og er kommet 
godt i gang med hØstens gjØremAl. Skolene vAre hat 
ijen startet og Ytte Enebakk skole er sa og si ferdigstilt 

ètter ombyggingen. Verrehar det vtt pA Hauglia der det 
dessverre hat butt forsinkelset som har skapt problemer. 
Takket vre 1rernes innsats og foreidrenes tAlmodighet hat 
6-Aringenes inntreden pA denne skolen ogsA latt seg gjennom-
fØte. 

SA skuile det vre Kirkebygda sin tur. Skolebygningefle pA 
Kirkebygda skole er vanskelig A utvikle og arealene er smA. I 
tillegg mA vi ha et samarbeid med tiksantikvaren pA grunn av 
beliggenheten nr Enebakk kirke. Likevel mente et flertall i 
formannskapet at det matte la seg gjøre A bygge innenfor 
eksisterende areal pA skolen. Dette vat ikke kommunestytet 
enig i, og vi star tilbake med et flertalisvedtak som dessverre 
ikke er tilfredsstillende verken for 1rere ellet elever. Saken 
mA tas opp igjen, og jeg hAper vi kan fatte en endelig beslut-
fling om skoleutbyggingen i Kirkebygda den 20. oktober. 

(Leg om dette et annet sted i avisen. Red. anmerkn.) 
VArt nye satsingsomrAde etter skoleutbyggingen er eldre-

omsorgen. Det hat vtt foretatt en behovsunderSøkelSe i 
Enebakk. Denne er lagt ut til høting og jeg regner med at vi 
skal behandie konklusjonene i kommunestyret i november. 
Patallelt med dette er det igangsatt et arbeid med en hand-
lingsplan for eldre. Dette arbeidet mA utfØres i løpet av inne-
vrende Ar detson't vi skal kunne fA statlige midler. Disse mid-
lene er vi avhengig av og vi hat forelØpig satt av 3,5 mill. kro-

ner hvert Ar framover. 
Vi gAr n speinende tidi mote, og dersom vi fatternødven- 

dige vedtak raskt, kan vi ha mulighet til A delta i et pilotpto-
sjekt. Det er her snakk om et samarbeid meliom Enebakk 
kommune, Norske boiigbyggelags landsforbund, Romerike 
boiigbyggelag og Seniortjenester. Piiotprosjektet gAr ut pA 
hvem som skal bygge, eie og drive omsorgeboligene. Driften 
av omsorgstjeneStefl hat det ikke vrt noen diskusjon om. Det 
er en kommunal oppgave A tilby omsorgstjeneSte til de som 

irenger det 
• I tiulegg til disse store oppgavene mA vi sørge forp1anleg-
ging for andre aldersgrupper i befoikningen. Dette star det iitt 
om i et annet inniegg i avisen. Planiegging tar tid, og jeg hAper 
det er forstAelse for at kommunen ikke kan ha ansvar for A 
bygge selv. Planlegging og tilrettelegging av arealer og infra-
struktur (skoler, veier, sttØm, kloakk mm.) er kommunens 
ansvar. 
11 	Til siutt vii jeg komme med noen tanker: Jeg vat pA et mm- 
nesamvr for noen uker siden det presten tok utgangspunkt i 
hendene vAre. Hovedbudskapet var at vi matte ta vare pA hver-
andre, hoide i hverandre og ha omsorg for hverandre. Dette er 
viktig i tider da utfordringene er store, ikke minst for 
KirkebygdalDalefjerdiflgefl, som hat vant hardt tammet i som- 

mer. 
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Media Ost Trykk, 
1850 Mysen 

Utgis en gang 

Moteplan for 
Misjonshuset 

1. nov. kI. 1930 

Dobbel bibeltime v/ 

Jakob HAnes 

Kaffepause 

2. nov. kI. 1800 

Fest. Tale v/ 

Aslak Tveita 

5. nov. kI. 1930 

MØte. Tale v/ 

Torfinn Bø 

9. nov. kL 1700 

Familiemøte. Andakt 

v/øystein Olimb 

Bevertning 

16. nov. Id. 1900 

MØte. Tale v/ 

Gunnar Oseng 

21. nov. Julemesse 

(eget program) 

22. nov. Julemesse 

(eget program) 

30. nov. kI. 1900 

Mote 

Emaus 
Ungdommens møteuke 

4. - 9. november 
Taler: Frank Ole Thoresen 

Tirsdag 4. nov. 

Onsdag 5. nov. 

Torsdag 6. nov. 

Fredag 7. nov. 

Frddag 7. nov. 

Lørdag 8. nov. 

Søndag 9. nov. 

kl. 1930 Mote. Sang: Synzygus 

ki. 1930 Mote. Sang: Teamet 

kI. 1939 Mote 

kI. 1800 MØte 	• 

ki. 2000 Nattkafe (egen anhónse) 

kI. 1939 MØte. Sang: Paulsrud/Belde Olsen 

ki. 1800 Familiefest 

Fredag 14. nov. ki. 1700 Basar 

LØrdag 15. nov. kI. 1300 Basar 

Onsdag 19. nov. kI. 1930 Nattverdsmøte v/Villy Solvng 

KOMPOSTEN 

Vaig av menighetsrád 
I Marl sokn 19. okt. 1997 

1. Torgeir Onstad, Grevlingv. 32e, 52 ãr 
2. Anders Aschim, Odegárdsliv. 7, 39 âr 
3. Hilde Sandem, Bjerkealleen 1, 37 âr 
4. Randi Tangvik, Grevlingv. 36, 55 âr 
5. Dag Solberg, Bjerkealleen 1 a, 39 âr 
6. Anders Heimdal, Borgv. 30b, 43 âr 
7. Nils Løvik, Vestbyv. 23, 54 âr 
8. TorilI Gjevik, FjeIIv. 17, 47 âr 
9. Inge Peder Red, Mary. 5, 56 ár 
10. Eva Jannum Hoistad, FjeIIv. 38, 40 âr 
11. Thor 0. Lindberg,Tomterv. 111, 66ár 
12. Anne Larmerud, Utsiktv. 3, 53 âr 
13. Ingrid Berg, Vâgliv. 39, 53 âr 

Vaig av menighetsrâd 
I Enebakk sokn 19. okt. 1997 

1. Jan Inge Heigheim, Flateby, 32 âr 
2. Karl Barbel, Kirkebygda, 52 ár 
3. Tor Barnes Slette, Hammeren, 28 âr 
4. Karl Resaland, Dalefjerdingefl, 47 âr 
5. Bent Bakken Tollefsen, Flateby, 50 âr 
6. Thor Rune Fiskum, Kirkebygda, 36 ár 
7. Anne Marie Johansen, Flateby, 50 ár 
8. Ingrid Brevig, Dalefjerdingefl, 68 âr 
9. Per Smestad, Flateby, 42 âr 
10. Bjerg Lunde Brevig, Brevigkroken, 69 âr 
ii.Ase Fløter, Kirkebygda, 51 âr 
12. Ase Stubberud, Kirkebygda, 66 ãr 
13. Knut Erik Gjestang, Flateby, 51 âr 
14. Marta Helland, Flateby, 48 âr 
15. Are Seierstad, Kirkebygda, 58 àr. 

Neste num- 
mer av 

Komposten 
kommer 

11. desember 1997 

Utgivelsesdatoene kan 
evt. forskyves pga ufor- 
utsette omstendigheter! 



FRITT..FORUM 
Under denne vignetten inviteres du til a komme med dine syns-
punkter pit store og smit spørsmitl i Enebakk 

Svar til Inger Braathen 

Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? 

KOMPOSTEN 

Iforrige nummer av 
Komposten er du interessert 

i A høre hvilke tanker kommu-
nen har gjort seg om utbygging 
I Enebakk. Det er ikke enkelt A 
gi et kort og konkret svar pA 
spørsmAlene her, men jeg skal 

forsØke. 
Boligbygging er avhengig av 

bl.a. utslipp av kloakk og forsy-
fling av strØm. Mens Ytre Ene-
bakk har for fA utslippstillatel-
ser sliter Flateby med dArlig 
strømforsyning. 

Utslippstillatelsene arbeides 
det med i disse dager, og strØm-
forsyningen til Flateby blir bed-
re nAr NVE har bygget Ut Sin 
linje til Flateby. 

BoligomrAder planlegges i 
kommuneplanens arealdel. Det 
er ogsA en politisk vurdering 
hvor stor vekst vi skal planleg-
ge, Ut fra hva skoler og andre 
kommunale tjenester kan tAle 
uten A bli sprengt. Det er avsatt 
omrAder for boligbygging i alle 
kretser. Dette er omrAder som 
er i privat eie, men de er fri-
gjort' arealmessig for utbyg-
ging. 

Konkret er det tre utbyg-
gingsornrAder som er i gang pA 
Flateby. Disse omrAdene er 
stoP sett lagt Ut som enebolig- 

tomter, men det er ogsA plan-
lagt to prosjekter med leilighe-
ter - omsorgsboliger. 

I Kirkebygda er det nA klart 
for 12-15 leiligheter i Klokke-
rudAsen. Dette er et prosjekt jeg 
hAper kan realiseres innen neste 
fir. Det er Romerike boligbyg-
gelag som har opsjon pA tom-
ten. 

Hammeren/Dalefjerdingen er 
den kretsen hvor det tillates 
spredt utbygging. Dette for a 
opprettholde bosettingen. I 
kommuneplanen er det avsatt to 
mindre arealer. 

I disse dager vet jeg at det 
bar vrt henvendelser fra pri-
vate utbyggere i Ytre Enebakk 
om utvikling av omrAder. I 
1998 er det foreløpig avsatt 1 
mill. kroner til utvikling av 
boligfelt i Ytre Enebakk, og i 
gjeldende kommuneplan er det 
arealet BrAten/Fossnes som er 
prioritert. Her mA det gjennom-
føres kloakkering og-veiulbyg-
ging fØr omrAdet kan utbygges. 
I tillegg er det under planleg-
ging et omrAde med leiligheter i 
Ytre Enebakk, og det er sendt 
Ut en forespørsel vedrørende 
utvikling av et omrAde ved 
Mari kirke. Dette skal behand-
les i utvaig for bygning/tek- 

nikk/planarbeid med det første. 
Alle omrAdene som har vert 

nevnt i dette inniegget er pn-
vateide. 

Det han vlert nedsatt en bolig-
utviklingsgruppe som har utar-
beidet analyser vedrørende 
utbyggingsmønster I kommu-
nen. 

Dette utvalget konkluderte 
med at ogsA terrassehus var en 
interessant tanke, dersom denne 
byggeformen kan tilpasses are-
almessig. Det han ikke vrert 

nske om blokkbebyggelse i 
Enebakk, men det er et mAl at 
vi skal ha et variert boligtilbud. 

Som du ser er det arealer 
avsatt til utbygging i alle kret-
ser. Det har vrt vanskelige 
tider pA 90-.tallet med stor 
arbeidsledighet og lave bolig-
priser, og det er forstAelig at 
private utbyggere han ventet 
med A satse pa sine egne omrA-
der til det er muligheter for 
•salg. Dit er vi kommet tiA, og 
jeg er sikker pA at det i framti-
den blir bygget flere typer boli-
ger, slik at konimunens behov 

kan imØtekomnies. 

Jorunn Buer 
ordfØrer 

Hvor gammel er Enebakk kirke? 
Av Barthold A. Butenschon 

Knut Grinde har fAtt Enebakk kommunes kulturpris. Den er 
vel fortjent. Han har fAtt den for sin innsats for Enebakk kir-

ke; for sin omvisning gjennom mange Ar og for det vakre heftet 
han har skrevet og utgitt om kirkenog dens historie, 

østlandets Blad hadde en omtale den 10. september. Den slut-
ter med A gjøre oppmerksom pA at Grinde ikke gAr av veien for 
A tale faghistorikerne midt imot. Mens ekspertene hos Riks-
antikvaren er kommet til at kirken er fra I 200-tallet, mener 
Grinde at kirken er hundre fir eidre". 

Grindes hovedinnvending mot ekspertenes oppfatning, at kir-
ken fØrst har stAtt ferdig med skip og kor omkring 1200, gjengir 
avisen slik. Folk var mer opptatt av A krige pA den tiden. Derfor 
ble ressursene brukt i kamphandlinger og ikke til kirkebygg 
Kirken er helt opplagt bygget pA 11 004allet, fastslAr kulturpris-
vinneren. 

Men Grinde tar feil I sin oppfatning. Hva sier kjennsgjerninge-
ne? Ingen kjenner kirkene pA østlandet og deres historie bedre 
enn arkitekt HAkon Christie og dr. philos Sigrid Christie, HAkon 
Christie gir i et brev til meg sA kiare, fyldige og interessante opp-
lysninger om kirkebyggingen i borgerknigstiden at de gjengis her 
i sin heihet: 

'PAstanden om at det ikke ble bygget mange kirker i bôrger-
krigstiden kan avvises etterhvert som vi nA fAr grunnlag for a tel-
le opp de kirker som ble bygget. Sá vidi vi nd vet varperioden 

1150 - 1250 det hundreir da det ble reistflest kirker her i landet 
i middelalderen. (Uthevet av meg.) 

Mange av de kirker som var reist i misjonstiden (1000-Arene), 
og som van trekirker med jordgravne stayer, var blitt s dArlige at 
de mAtte erstattes med nye. I løpet av hundreArsperioden 1150 - 
1250 mA det vre reist henimot 1000 stavkirker og et lar hundre 
stenkirker. Blant disse er noen av de stØrste og staseligste bygg-
verk som noen gang er blitt reist her i landet. En av Arsakene til 
denne kraftprestasjon er tienden som ble innført I første del av 
1 100-Anene. Med en kiok disponering av tiendemidlene kunne 
menighetene makte de byggeoppgaver som ble krevet. 11153 ble 
Norge selvstendig kirkeprov ins med egen erkebiskop og med 
administrative organ som var i stand til-A iverksette 	- kirkebvg 'N1wV 
ging. Borgerkrigen berørte kongsemnene og de menn som sto 
dem nrmes1 Dc bygder som hrflokkene dro gjennom kunne 
bli røvet for bAde gods og vApenføre folk. De beretninger som 
kongesagaen gir han fAir stoP rom i vAr historic fordi de nesten er 
de eneste vi han fra den tiden. Men nAn vi ser hvor mange kirker 
som ble bygget og hva som ble laget av kunst her i landet pA den 
tiden, forstAr vi at borgerkrigene ikke har hatt til følge at denne 
virksomhet han gAtt pA sparebluss.' 

Disse faktiske opplysninger taler for og ikke imot at kirken ble 
bygget omkning An 1200. I sitt hefte peker Grinde pA andre for-
hold som etter hans mening tilsier at kirken ikke er bygget 
omkring 1200, men tidlig pA 1 100-tallet. De er av interesse, og 
jeg bar drøftet dem med fagfolk. Men vi kan ikke se at de gir 
grunniag for de konklusjoner han trekker. Selv om Grinde tar feil 
pA ett enkelt punkt, kirkens alder, forninger dette selvsagt ikke 
hans store og helhjertede innsats for Enebakk middelalderkirke, 

Hallo innbyggere i Enebakk: 

Hjelp oss a hjelpe 
Vet dere hva som foregAr i 

det tidligere BarbøI bygg-
varehus? Vi - Pymhjelpen 
(Pinsevennenes ytre misjon) i 
samarbeid med Kirkens nød-
hjelp - er mottakere av toy for 
videreforsendelse. 

Ett fir sorterte og pakket vi 16 
trailere (Ca. 1000 sekker pr. 
trailer) til Bosnia, Albania, 
Romania, Ukraina, Zaire og 
Mosambik sammen med 120 
tonn nødproviant til forskjeliige 
land. 

Vimottar sendinger fra hele 
landet og vi er 20-25 pensjonis-
ter som er samlet den fØrste 
torsdagen i mAneden og deret-
ter hver tirsdag fra ki. 1000 til 
ki. 1430. 

Vi vii gjerne oppfordre 
Enebakks befolkning til A stØtte 
opp om dette arbeidet. Lever 
toy dere ikke bruker - toy som  

er rent og helt. 
Ring gjerne 64925213 eller 

64924400. 
Fredag 13. september hadde 

vi besØk av 33 barn fra 
Tsjernobyi. De var her i landet i 
tre uker som gjester hos organi-
sasjonen HApets stjerne. Atle 
barna var operert i skjoldbrusk-
kjertelen og de hadde lege, 
sykepleier, lrer og tolk med 
seg pA turen. 

Hos oss fikk de nye kkr og 
vi hadde et meget hyggelig 
samvar med bevertning. 

Pymhjelpen i Enebakk hadde 
nvlig besØk at,  33 barn tra 

Tcjernobvl saininen med sine 
ledsagere. 



Enebakk SkoIemUSikkOrPs 40 ãr: 

Ta et tak for korpset 
Enebakk kommUfles 
kulturpriS 1997 
Lørdag 4. oktober arrangerte Enebakk kommUfle 

u turprisutdeIing I hoyfidelige former pa Hotop 

Kirkebygdefl. 

I forbindeiSe med hans fratre-
den ble det hoidt mange taler 
og overrakt gayer fra staten, 
kommuflen, ansatte og organi- 

Ordfører Jorunn Buer hilser 
Lars Sunde iforbindelse med 
hans fratreden som lensmaflfl i 
Enebakk. 

sasjonefle. Han ble ogsA over-
rakt Kongens fortjenestemeda 
je i sølv av politimeSter JØrgen 
L. Høidahl for sitt lange og tro-
faste virke som lensmanflSbet 
jent og ienSmaflfl. 

Lars Sunde gAr fØrst Ut I en 
velfortient fenie og slutter for-
melt som lensmaflfl i Enebakk 
i. november. 

KOMPOSTEN 

0  nsker enebakkingene 
korpsmUSikk pa 17. mai? 

Eller sagt pa en annen mate - 
Ønsker dere a bidra til at det 
jubilerende korpset ikke legges 

ned? 
Enebakk SkolemuSikkolPs er 

inne i en kritisk fase for Øye-
blikket. Pa firsmotet i septem-
ber hadde ikke valgkomitden 
kiart a skaffe nye kandidater til 

styreverv. i november blir det 
avholdt ekstraOrdiTh ãrsmø-
te, og hvis det ikke lykkes a 
skaffe nye styrekandidater ma 
det vurderes a legge korpset 

ned. 
En ting kan vel alle vre eni-

ge i - pa 17. mai vii bade ene-
bakldnger og andre over hele 
landet ha korpsmUSikk. Det 

hØrer med! 

Men korps er ikke bare 17. 
mai. Korps er meningsfylt fri-
rid med lring for livet. Og det 
er en hobby uten reservebenk, 
forteller Wenche Lillemark, 
som er sekretr i korpset- 

- Bygda blir ikke den samme 
uten Enebakk SkolemUSikk-
korps. For barna betyr det et 
godt og trygt rniljø med venn-
skap, samarbeid og utfordring 

er, sier hun til Komposten. 
Og hun kommer med mange 

flere argumeflter for A la barna 
delta i korps - og for a vre 
med selv, i kulissene. 

En ring er A 1re A spilie et 
instrument - det er en selvføi-
ge, og kan vre en viktig inn-
gangsbiilett til mye senere i 

livet. 
I korpset fAr alie instruksj on 

som blir tilpasset egne ferdig-
heter og forutsetninger. Man 

irer samspill, We med 
instrumenter og med hveran-
the. Det siste er ikke minst vik- 

rig. 
For foreldre burde det ogsä 

bety mye at barna spiller i et 

korps. 
- Det er trygt miljø med 

0rommelige dugnadsOppga 

ver. De foreidrefle som deltar 
har et trivelig miljø og konting-
enten er rimelig, sier Wenche. 
Hun er entusiastisk pa korpsetS 
vegne, og hâper at alt vii ordne 
seg. For - som hun sier til slutt: 

- KorpS trenger folk, og folk 

trenger korps!  

Det var Knut Grinde som 
fikk kulturpriSen i Ar for 

sitt virke gjennOm en mennes-
kealder for kirken og menighe-
ten i Enebakk. 

Knut Grinde setter i sr1ig 
grad spor etter seg som frivillig 
kirkeverge. Hans hengivenhet 
og interesser for middelaider 
kirken gjør at hans innsats pA 
oadet har fAtt andre dimen-
sjoner enn det en kunne forven-

tet av et uegenflyttig arbeici. 
Mest iøynefalleflde er kan-

skje hans skrevfle guide som 
opp gjennom Arene er kommet i 
stadig nye og forøkte utgaver. 
Knut Grinde legger her for 
dagen et utpreget pedagogiSk 
talent, hvilket gjør stoffet iett 
tilgjengelig. Hans materiale er 
derfor bl.a. flittig brukt i skole- 
ne. Det samme engasjemeflt og 
kunnskapSflkdom mØter de 
mange som har fulgt Knut 

Grinde pA hans tailnike omvis-
finger inne i kirken. 

Det mA nevnes at Knut 
Grinde ut fra sitt Ønske om A 
trenge inn i kirkens dulgte his-
tone, ikke gAr av veien for a 
fremsette teorier som ikke 
uniiddelbart vinner faghistofl-
kernes tilsiutning. Det gjør ham 
i en vis henseende kontroVerSi 
elI, men bidrar ogsA til en sta-
dig drØfting og opptatthet av 
matenien hos savel leg og Ird i 
lokalsamfUnflet. 

NAn de gjelder Knut Gnindes 
pleie av selve kirken, vii han i 
smriig grad bli takket for A ha 
tilveiebragt en meget god kopi 
av den gamle Sanctusidokken 
som nA henger i kirkens kor. 

Knut Grinde var ogsA i en 
Arrekke redaktør for menighetS 
biadet for Mari og Enebakk 
menigheter. 

Kongens fortjeneStemedahJet il 

Iensmafln Lars Sunde 
sielt opptatt av sprAk og han er 
en lesehest av dimensjOfler. Det 
er sagt om hans interesSe for 
bøker at den bok han ikke har 

lest ennA ikke er utgitt. Vi reg-
ner med at han i sin pensjomSt-
tiivrel5e vii fA enna bedre tid 
til sine intereSSer. 

D
en 30. september i Ar had-
de politimeSteren i 

Romerike invitert ledelsen i 
Romerike po1itidistrikt ordfø-
rer Jorunn Buer (pA bildet sam-
men med Lars Sunde), radman-
nen og ansatte ved Enebakk 
lensmanflsskontor og organisa-
sjonene for A markere iensmaflfl 
Lars Sundes fratreden som 
iensmaflfl i Enebakk. 

Lensmanfl Lars Snde er fØdt 
i Bergen Han vokste opp pa 
Tysnes 'iHordalafld og han er 
av lensmannssiekt. Hans beste-
far og far var lensmeflfl pa 
Tysnes. Selv var han fØrst lens- 

annsbetjeflt i 1-lol, deretter 
Siljan i Telemark. Han var der-
etter lensmannsbetient i 
Ullensaker i 25 Ar for han de 
siste 15 Arene var lensmaflfl i 

Enebakk. 
Lensmaflfl Lars Sunde flyttet 

for kort tid siden fra Enebakk 
og tilbake til Jessheim, der han 
vii nyte sin pensjonisttilVe 

Se. 
Lensmaflfl Lars Sunde er spe- 

KNUT GRINDE: 
Glad vinner av Enebakk kommunes kulturpriS 

1997for sitt nwngedrige virke for kirken og menigheten i bygda. 



Inter Rev isjon 	FofloAs 
MEDLE1 AV NORGES RECISTRERTE REV ISORERS F0REruNC 

er ulkn),ttet Inter Revisjon Norge AS som er en landsdekkende kjede a' revisorer. 
Vi satser p5 en hey faghig standard og er meget utadvendte i vr kontakt med det 
faghige milloet. Vi holder til i trivelige lokaler i Ytre Enebakk. 
Arheidsrneflgdels er okende og vi soker en 

REVISJONSMEDARBEIDER  
Sokeren bor ha okonomiutdaflfliflg pA hoyskolenivA. Heist 
innen revisjon. Deltid kan vre aktuelt. 

SporsmAl om stillingen kan rettes til: 

Reg-.revisor Inger Loken Takla, telefon 64 92 56 80 

Skrifilig soknad sendes: 
Inter Revisjon Folio AS, Gaupeveien 29, 1914 Ytre Enebakk. 

Svarfrist er satt til 10. november 1997. 

AROMATERAPI 
Unn deg noe godt for kropp og sjel 

Agnes Johannessen 
Diplom aromaterapeut 

Konvalivelen 17, 1911 Flateby 
tlf. 64 92 84 34 

Kultu"rkalender 1997/98 
Til aile lag/forefinger i Enebakk kommune! 
Som dere ser av nedenstâende Kulturkalender har vi fátt inn en del arrangemeflter som skal foregã I 

IØpet av vinteren 97/98. Vârt màl er at frrest mulig arrangementer skal kollidere. Si derforfro i 

god tid, konfrrer gjerne ned oss her pd Kulturkontoret for en dato blir fastsatt. 

I r vii kulturdagene vare fra 18. oktober og ut mars 1998. Program vii bli sendt Ut til aile husstan- 

der i iøpet av oktober. Ta vare pa programmet nãr det kommer! 

Dag Dato Arrangement Gruppe/navfl Sted Tid  

iørdag 01.11 	Vis hva du kan. 	Enebakk husm.lag Flateby 	1100-1800 

salgsutstilling 	 bedehus 

Iørdag 01. I I 	Kuiturkafé 	Herbjørn Sørebø Holtop 	nrmere 

sondag 02.11 	JubileumskonSert EnebakklStrandefl Enebakk 	annonse 

SkolemusikkOrpS u.skole 

torsdag 06.11 	Mnedens bilde 	Kunstforeningefl 	Biblioteket âpn.tiden 

iørdag 08.11 	Familiedag 	Y.E. Husmorlag 	Mjer u.skole 1200-1500 

lørdag- 08.11 	KINO 

sondag 09.11 

mandag- 10.11 	Nordisk 

sondag 16.11 bibliotekuke 

sondag 16. 1 I 	Barnas Dag 

Lørdag 

iørdag-
søndag 

lordag- 22.11 	Kunstutstiliilig 

sondag 14.12 

lordag 	22.11 	Trekkspiiltreft 
5-ars juhileum 

sondag 23.11 	Kunstutstiliing 

07.12 

sondag- 23.11 	Julchusset 	Tove Oppegaard 	Larshraaten br/son 

sondag  21 .1 2 	
1300-1700 
ons 1700-1900 

22.11 

22.11Kuiturkaf6 	Balderbrá 	Galleri 
Loppa 

14.12 	 Skand.tro -. - ._ 

Arskonsert 	Synzygus 

Concerto Jubilate 

20àrs jubileum 	Flateby 	annonse 

Skumringstime - 	Biblioteket âpn.tiden 

ordet i Norcien 

Enebakk husm lag Flateby 	1400-1700 	40,- 

samf.hus 

Juieutst. m/ 	Gaileri 	]or/son 

hllledkunstnere 	Loppa 	1200-1600 
ons. 1800-2000 

Ralingen 
trckksp.orkester 

Enebakk 
Ku ii srforen I ng 

samf.hus 

nrmere 
annOnSe 

Fiateby 	1900 

samf.hus 

Kirkestua sondager 
Enebakk 	1200-1600 

prestegârd 

1300 	50.- 

Pris 

torsdag 27.11 Hostens høker 	Ragnar Nord Biblioteket 2000 

lordag 	29.11 	Kunstutstiliiflb 6 kunstncre i 
Enebakk. konsert 

Bihi. i 	1330 

Hainnarö 

bordag 29.11 Dukketeater 

sondag 30. I I 

sondag 30. I I 

	

onsdag 03.12 	Juiemote 

torsdag 04.12 

lordag 

	

00.12 	Julemesse 

Adventskonsert 	Enehakk hi .kor 

Advciitskonsrt 	Enebakk hi .kor 

Darckisteii 	Hammarö 1200 

Marl kirke 1700 

Ench. kirke 1900 

Hustlidsiaget 	Ase Bohler 1900 

rv1lncdens bilde 	Kunstforeiiiflgefl 	Biblioteket apn.tidcn 

Enebakk sk.iiiusikk 

lordag - (16.1 2 

sondag 14.12 

Ku list utst I Iii ng MjerIarcriiC 	Mjar u.skole br/son 
1100-1600 

sondag 07.12 	Kirkekonsert 

sondag 07.12 	Lysmesse 

Enebakk sk.musikk Ench. kirke 

Svn'ygus 	Etich. kirke 180(1 

(t1ed /0,he/l0I(! 0111 enthiigtr) 

Det skjer p a biblioteket 

Det er ikke noen sak nâr biblioteket kan utvide 

sine aktiviteter uten a skulle gjøre arbeidet selv. 
Enebakk kunstforefliflg og Enebakk bibliotek. fnt 
Ut at de i fellesskap yule gjøre np.e foráprorr1bVre 
god, kvalitativ bllledkünSt. Dermed var idéen skàpt 

om "MânedenS bilde" I biblioteket. 

Styret i Enebakk kunstforeniflg velger ut de bildene som skal 
presenteres i biblioteket, skriver litt om kunstnerefl og hvor bil-

det kan kjøpes. Det eneste biblioteketkrever er at det dreier seg 

om billedkunst av 1cvaUteRestefl avatbidet harkUhstfór0flifl 

ens styre gjort og hA  serivialts resUlt' t. ..' ' 
BiblioteketS publikumkan nA glede seg over godbilledkutlSt pA 

veggene ved de jevnbige besøkene pA biblioteket, og utskifting av 
"MAnedens bilde" vii skje fOrste torsdag i hver mAned. 

KOMPOSTEN 



STIlLING LEDG 

Flateby kino 

sØker etter maskinister. pensjonisterfuføretrygdede - alle kan 
søke. Full opp1ring blir gitt. HenvendelSe Ragnar Karisen, 

tlf. 64 92 82 26 - mob. 90 68 2173 

Lørdag 25. oktober var 
FritidsklubbefleS dag. 
Ungdomsklubbefl i Ytre 
Enebakk markerte 
dagen. 

Ungdomsklubben inviterte 
&tde foreidre og politikere 

i Enebakk til café fra U. 1200 
til 1700. 

Orn kvelden var det ung-
domsklubb med konsert og 
annen moro. 

Ungdomsklubbefl er et fri- 

tidstjlbud til ungdommefle i 
bygda. Den er àpen to kvelder 
i uken, tirsdag og fredag. De 
som kommer til ungdomsklub-
ben er i alder fra 811assinger 
ogopp tit l8. 

Hver torsdag arrangeres det 
juniorklubb for alle i 5., 6. og 7. 

Masse. 
Det er ungdommefle selv som 

jobber i ungdomsklubben. De 
driver kiosk, discotek og er 
vakter ved inngangefl. 

Noen ganger er det tema-
kveld pa ungdomsklubben. De 
har hatt emner som rusmisbruk, 

 

OFO OFO 
oppfolgingsordfliflg for enslige forsorgere 

Prosjekt enslige forsørgere endrer nA navn. Vi er ikke noe prosjekt lenger. Navnet vArt blir OFO. 

Dette stAr for OppfØlgingsOrdfliflgefl for enslige forsørgere. I løpet av 1997 ble det startet OFO i 

alle kommuner i hele landet. 
Svømmingefl ph tirsdager har startet opp igjen, sA ta med dere barna og kom. Det er fra U. 1800 til 
2000 og koster kr. 10,- pr. pers. Bassenget er stengt nAr skolene har ferie. 

Kontortidene er: 
Mandag: 
Tirsdag: 
Onsdag: 
Torsdag: 
Fredag: 

Er det noe du lurer ph, ta kontakt med OFO. 	 Trine Rotds 

Pa tif. 64925730/92200350 eller etter avtale 
Kontortid fra 0900 - 1200 
Kontortid fra 0900 - 1500 
PA tif. 64925730/92200350 eller etter avtale 

Studiedag 

Vi leverer 
ved i sekk 60 liter - 30 cm Iengde 

Bjørk: kr. 53,- + mva Gran: 32,50 + mva 

Leveres fritt i Enebakk ved bestilling av minst 10 

sekker, sâ langt lageret rekker. 

Vi har ogsâ andre produkter og tjenester a tilby: 

V Kantineutleie 

V StrØkasser 

V 	Hage-/utebOrd mlfaste 
Irakker (bestil1ing) 	i. 

V Fliskutting 
V Fargekopiering 

V 	Oppdrag etter avtale, 

flytting o.1. 

Ta kontakt med Leif, Pal eller Michael 

Enebakk Produkter AS 
Gjølstad, 1912 Enebakk 

t1f.64927460 faks64927331  
Gjølstad gjenbruksstaSjOfl 

tirsdag kI. 1200 - 1900 
torsdag ki. 0830 - 1500 

KOMPOSTEN 

0 

De satser pa ungdom 

HJELP!!! 

Vi er 2-3 familier vegg-i-vegg som trenger hjelp til husvask. Vi 
nsker oss en person som 'liker" husstell. For mermere opplys- 

finger om jobben, ring. tlf.nr. 64 92 72 29 el. 64 92 71 15, gjer- 

ne etter U. 1700. 

TAKK 

Hjerteiig takk 
for blomster, kranser og all vennlig deltagelse ved min kjre 
mann og vAr far Steinar Helgheims bortgang. Takk for penge-
gaven til arbeidskirkefl ph Flateby. En spesiell takk til Enebakk 
kommune og menighetsrAdefle. 

Johanne Heigheim mlfamilie 

Familiefr  JP  iSør 'n 
Flateby grendesenter 

1. november Apner firsørsalongefl igjen md fly eier og gode til- 
bud. Vi har pensjonistpriser ph tirsdager, og den tiende klipp er 

gratis. 
Jeg Onsker gamle og aye kunder velkommen. 
Timebestilliflg tif. 64 92 92 40 
Apningstider: 
mandag - fredag 1000 - 1800 
torsdag 	1000-1900 

lørdag 	0900-1400 

Vi ses, 
hilsen Jannicke 

LIVLIG PA UNGDOMS-
KLUBBEN: Fra venstre ser vi 

Marius Kjelgdrd, Mai-Elise 
Splberg, Renate Holtet og Liv-

Jorun Hoistad. 

kriminalitet, prevensjOfl og mye 

annet. 
Juniorklubbefl har arrangert 

karneval og hattefest. Om som-
merefl star turer pa program- 
met. 

Ytre Enebakk 
barnehage 
fyller 20 fir 

Vi Onsker A markere dette ved 
A invitere alle som har arbei-
det her til en mimrekveld og 
litt A bite i 

Jeg vii rette en hjertelig takk 
til alle som husket ph meg med blomster, gayer og hilsninger til 
50-Arsdagen mm. En stor til alle gjestene som var med og gjor-

de festen hyggelig for meg. 

TIL LEIE ONSKES 

Hius/leilighet 
Ønskes leiet i eller nr Kirkebygda, for Øvrig alt av interesse. 

I-Ienv. Warn, Of. 64 9247 77 

DIVERSE 

LedsagerbeviS 
Enebakk kommune er i ferd med A opprette en ordning med led- 
sagerbevis for funksjoflshemmede. For søknadsskiema, kontakt 

kulturkofltoret. 

fredag 7. november W. 1800 

Vr sail A gi oss beskjed om 
du kommer innen 31. oktober. 

Tif. 64 92 40 66 
KuvertpriS kr. 50,- 

Oddvar Wennevold 



KOMMUNAL INFORMASJON 

ENEBAKK KOMMUNE 
Rádmannskontoret 

Utdeling av legat 

Karl Lund og br. legat 
Renter av legatet deles Ut til ungdom i Enebakk som 
skal gjennomgit landbruksskole, fylkesskole, fylkets 
husmorskole, gartnerire eller lignende Iandbruksut- 
danning. 

Sammenslitt legat 
Renter av Enebakk kommunes sammenslittte legat 
skal deles Ut med en haivpart til penjonister eller 
uføretrygdede i Enebakk og en halvpart til skoieung-
dom hjemmehørende i Enebakk, til utdanning utover 
grunnskoien. 

Thy. Bøhlers legat 
Renter av iegatet skal deles Ut til bra, evnerik og vir-
keiysten ungdom i Enebakk kommune som trenger 

konomisk stØtte til utdanning i jordbruk, skogbruk 
og binringer som hører til disse hovedgrupper. 

SØknadsskjemaer/nermere opplysninger fites ved 
henvendelse til Enebakk formannskoritor, tlf. 64 99 
0110. Søknadene vedlagt kopi av skolebevis sendes 
Enebakk formannskapskontor, 1912 Enebakk innen 
15. november. 

ENEBAKK KOMMUNE 
Helseavdelingefl 

Ny legevaktsentral i Ski fra 
1. november 1997. 
Tif. 64 87 19 30 

Fra 1. november skal man kontakte den nye iegevakt-
sentralen i Ski ved behov for øyeblikkelig legehjelpu-
tenom vanlig kontortid. 

Den nye vaktsentraien har tlf.nr. 64 87 19 30. 
Legevakten vii som tidligere bli dekket av en lege i 
Enebakk, men formidlingen av kontakt skjer gjennom 
legevaktsentralen. Den eneste forandringen fra tidli-
gere er med andre ord at man ringer iegevaktsentra-
hen i Ski i stedet for Askim. 

Ved behov for øyeblikkehig iegehjelp i kontortiden 
benyttes som tidligere Enebakk legesenters akutt 
nummer 6492 74 20. Ved behov for legehjeip som 
ikke er øyeblikkehig hjelp, benyttes tlf.nr. 64 92 63 

60. 

KOMPOSTEN 

  

LEDIGE STILLINGER 

ENEBAKK KOMMUNE 
Pleie- og omsorgsavd. 

Hjemmebaserte tjenester 
Hjemmehjelp 50% fast stilling 

Stilingen er organisert under avdelingen for hjemme-
baserte tjenster og omfatter praktisk bistand til hjem-
meboende eldre og funksjonshemmede. Praksis/erfa-
ring fra arbeidsomrádet er Ønskelig. Det vii bli lagt 
vekt pi personhig egnethet. Aktuehle ,søkere vii innkal-
les til intervju. Stillingen lØnnes etter stillingskode 
6190, hr. 2-14. 

Vikarer hjemmehjelp 

Hjemmetjenestene sØker i tillegg etter hjemmehjelps-
vikarer som kan kontaktes ved behov. 

Vikarer til hjemmesykepleien 

Sykepleiere og hjelpepleiere i hjemmesykepleien 
etterlyser andre med samme fagbakgrunn som er 
interesserte i ekstravakter, spesielt helge./aftenvakter. 
Vi har mye a gjØre og ternger noen som kan hjelpe 
oss nAr arbeidsoppgavene stadig blir flere. 
Vi jobber i en avdeling som er i stadig vekst med nye 
og varierte oppgaver vi ma lØse. 
Det er aidri kjedelig i hjemmesykepleien, sit derfor 
henvender vi oss spesielt til deg som har tid til overs 
og et Ønske om it arbeide nitr det passer deg. 
Eventuelle spørsmitl vedrørende stillingene kan rettes 
til driftsieder Arne Granheim eller faghig leder Sylvi 
Akselsen pit tif. 6492 44 60. 

Enebakk syke- og aldershjem 
Off. godkjent sykepleier, fast 15% 
helgestilling 

Sykepleiere er lØnnet etter st.kode 7174, ltr. 17-25. 

Off. godkjent hjelpepleier, nattevakt 
29% fast stilling 

Nattevaktene jobber i team pit to og har ansvar for 
bade sykehjems- og aldersavdeling/skjermet enhet. Vi 
legger vekt pit: 

interesse for geriatri 
evne og vilje til samarbeid og nytenkning 

- evne til it arbeide selvstendig 

2 stk. miljøarbeidere til skjermet avd. for 
aldersdemente, 15% helgestillinger 

Vi legger vekt pit at du er interessert i aldersdemente 
med behov for spesielt tilpassede omgiveiser. 
Hjelpepleiere IØnnes etter st.kode 7076, Itr. 8-18. 

2 stk. renhotdsassistenter, 50,67% faste 
stillinger 

Søker bør ha erfaring med renhold og kjennskap til 
modeme renholdsprinsipper. Søker mit ha evne og vii-
je til samarbeid med beboere og medarbeidere. 
SriHingene lønnes i lønnsramme 1, ltr. 2-14. 

Vi Ønsker deg velkommen til it søke jobb pit et syke-
hjem i utvikling. Kontakt gjerne driftsleder Grethe 
Venner for nrmere opplysninger, tif. 64 9244 60. 

Gaupeveien bokollektiv 
Vikariat for miljOassistent, 75% stilling i 
turnus med arbeid hver 3. helg 

Gaupeveien bokollektiv er en big for fern psykisk 
utvikhingshemmede. Vikariat for miljøassistent 75% 
stilling er ledig for tiltredelse snarest og frarn til 
30.06.98. Egnethet og tidligere praksis vii vektlegges 
ved ansëttelse. Stillingen lØnnes i itr. 2-14. 
Evt. spørsmiti kan rettes til boligleder Lisbeth 
Ringseth, tif. 6492 56 31. 

Vikariat for miljøassistenter 

Vi sØker kontakt med personer som kan tenke seg en 
vikarjobb. Arbeidet bestitr i it hjelpe funksjonshemme-
de med praktiske gjØremitl. Oppiring blir gitt. Er du 
over 18 itr, liker it gi omsorg og har lyst pit en vikar-
jobb, sit ta kontakt med driftieder for funksjonshem-
mede Unni BØhier, tlf. 64 92 44 60. 
Stillingen lØnnes i hr. 2-14. 

Feiles søknadsfrist for alle stilhingen er 31. oktober 
1997 eller snarest mulig. Søknad med attester og vit- 
nemiti for alle stihlingene sendes: 

Pleie- og omsorgsavdehingen 
Enebakk kommune 
Kopitsveien 7 
1914 Ytre Enebakk 

KRAFTTAK MOT KREFT 
TV-innsamlingsaksjOflefl 

9. november 1997 

I forbindelse med den forestâende inn-
samlingsaksjoflen 9. november 1997 vU 
alle husstander I Enebakk fâ besok av 
bøssebrere fra kI. 1400 og utover 
denne søndagen. 

Ansvarshavende for hver krets er føl-
gende: 

Flateby 	Stranden skole 	Ingrid Nordhi 

Kirkebygden Herredshuset 	Ase En&enl\ 
Jørgen Henriksen 

Dãlefjerdingen Granly 	Ingrid Brevig 

Ytre Enebakk Y. Enebakk skole Magda Sandbk 

Hovedansvarlig er Jorunn Buer, som er tilgjengelig 
pit mobilteiefon 92 61 59 34. 
Dersom det er husstander som ikke fir besøk av 
bØsseberere, vii det bli lagt en giro i postkassen. 
Det kan ogsit settes inn penger pit egen konto I 
Sparebanken NOR. 

Ta godt imot bossebrerne 



tfavn 

Adresse 

Undo risers Ku urmonvtrir9: Ul(M, gir deg 

sppsen td d vise andre Eva du driver med. 

Blir dv med pa monsirmden i din kommurie, hay du mulighci ill d bE fall 

at ill fylkesmanstrungeri u dat tytke rig dereiter iii landsmonstringen i Trondheim 

9.10. maf 1998. 

UKM cv dpen for vIle kutturabtiviteter som for eksempel rnusukk. teater. darn 

biflrdkunsi, kunsthdrdverk. tiuteralur. film, video. folo rsv 

hye in kan delta 
APe sons cv mellom 10 og 19 dr karu delta i UKEI I  Pd  jand5monstringen cv nedre aldersgrenve 

13 dv) For grupper ma mimi haleparten vmrc uuuneuuior aldersgrenseru. Samarbeid glertue med 

ungdommer scm driver med andre uurtg ccii du rely gjor, Orn du er-nybegyuuner ciler 

vuderekounnuen spuller ungen rolle Atle yr vet korrumeri iii d delta i Uuugdommens Ku,iluurmouustniug. 

TIE 	 Alder 

o ,- 
pame1din 

Un9donsnuens Kulturmonstring 1997 AS 
T ::evsvsvg 

PAMEL010 

Pd nesie rude tinner do ci pdnieldnngtkort. Opp der uu 

og rend der fil kulturkontoret mmmcccii dun, Adrerren rtdr under 

komnuvneitr crater u telefonkaualogen. Er der rice du lurer pd 

konuakt kulucrkonuoref komrnunen eller skoleus 	 Varighet i min.: 	 Anralt deliakere 

arrangeres pa 	- 	- 	 
Fr grupper tegger red lisle, 

over rarnulige tarn. adresser. 

Enebakk ungdomsskol e 
1. februar 1998 kI. 17.00 

PAMELDINGSFRIST: 16. JAN. 1998  

Iii alle barn og unge i Enebakk mellom 10 og 19 r. 

Enebakk har hatt ungdommer med til bide fylkesfinaler 
09 landsmønstring i Trondheim flere a0 r. Senest i fjor. 

Aleksander Matheussen gikk helt til landsfinalen 
i Trondheim med sine dikt i mai 1997. 

Legg dere i trening allerede n. Hver og en eller slao dere sammen 
og lag ((skets.Jer)), sma teaterstykker, sanggrupper, videofilming mm. 

U-klubbene, idrettslag, sang- eller musikkgrupper. 



Vi er foreløpig pA et tidlig stadium, sA 
noe av informasjoflefl vii kanskje ikke 
vre pA piass nAn du ieser dette. 
Tilbudet vii bli vurdert fortiøpende, og 
vi er takknemlige for tilbakemeldinger 
fra brukerne. Vi hAper at sidene kan 
vre et nyttig supplement til de mer tra-
disjonelle informasjonskaflaier. 
Sidene finner du pA: 
http://www.sOl.flO/eflebak0mm  

net 

FysioterapitjefleStefl 
har flyttet iii Bekkeiaget I Ytre 
Enebakk. Vi har beholdt kommunenS 
postadnesse men har fAtt nye telefonnr. 
Kommunal fysioterapi tjeneste: 

64924940 
- 	Ellen Berg Eilingsen, ansvar for barn 

0-6 Ar - leder av tjenesten 
- Line R. Riktor, skoiehelsetjeneStefl 
- Hilde Kristin Granheim, cidre i og 

utenfor institusjon 
Private fysioterapeuter som kitfører van-
hg fysikalsk behandling: 

64924677 
Ole Geir Krogh 

Hi/dc Johnsen 

KOMPOSTEN 

KOMMUNAL INFORMASJON 
Kulturkontoret 

ENEBAKK KIRKE 
Kirken er en av de mest interessante kir-
ker fra tidlig kristen tid i Norge. 
InteriØret stammer fra 1667, mens kalk-
maleriene er fra 1500-tallet. En kopi av 
EnebakksmadOflflaen stAr i kirken, on-
ginalen er i UniversitetetS oldsakssam-
ling. Omvisning etter avtale pA. tlf. 64 
92 6042 v/Knut Grinde. 

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

UNGDOMSKLUBBENE 
Tidene er som fØlger: 
Ytre Enebakk: 
U-klubb fra 13 Ar, tirsd. ki. 1830-2130 
Jr.klubb 10-12 Ar, torsd. kl. 1800-2000 
U-klubb fra 13 Ar, fred. ki. 1930-2400 

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

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

KOMMUNEDELPLAN 
for kultur - forSiag 
I medhold av plan- og bygningslov skal 
Enebakk kommune starte utarbeidelse 
av kommunedeiplan for kultur. 
lnnspill i prosessen kan gis til Enebakk 
kommune, avd. for kultur, Ignarveien 
16, 1912 Enebakk eller faks nr. 
64926588 innen 16. november 1997. 

lingen, pedagogisk/pSykologisk tjeneste 
og kulturavdelingefl. 
De respektive avdelingssjefer utgjØr 
sammen med rAdmannen en stynings-
gruppe for prosjektarbeidet. Statens 
utdanningskofltOr ved psykolog Jan 
MossigestAr for faglige rAd og veiled-
ning til prosjektgruppa. 
Et forberedende undersøkelseSarbeid 
skal igangsettes pA Stranden skole, der 
Mossige har deltatt pA foreldremøter og 
fokusert betydningen av gode, nre 
relasjoner mellom barn og voksne. Det 
vii videre bli Iagt til rette for et bredere 
undersøkelsesarbeid i helsestasjoner, 
barnehager og skoler. Disse undersøkel-
sene skal gi underlag for prosjektarbei-
det med utforming av forsiag til fore-
byggende arbeid og aktuelle tiltak i en 
kommunal handlingsplafl. 

ENEBAKK KOMMUNE R& NET-
TET 
Enebakk kommune har begynt A legge 
Ut kommunal informasjon pA intemett. 
Dette er i første omgang et prøvepro-
sjekt, men vii kunne bli en permanent 
ordning hvis responsen er god. 

Vi tar sikte pA A legge ut informasjon 

om: 
- 	AdministrasjOflefl/de forskjellige 

avdeiingene 

styre og formannskap 
Pnisliste for kommunale tjenester 
Kulturkalender 

Teknisk avdeling 
Fna 1. juli 1997 kom det nye byggere-
gler i sammenheng med at Plan- og 
bygningsloVefl bie endret. De stØrste 
endringene er innenfor saksbehandling, 
ansvar og kontroll. En del av de Øvrige 
byggereglene er ogsA endret. 

HVORFOR LOVREFORM? 
Samfunnet blir pAført store beløp hvert 
An pga. bygningsskader, brann, dArlig 
innemiijø osv. MAlet med Iovreformen 
er derfor A høyne/sikre kvaliteten pA 
byggvenk som fønes opp, etablere enhet-
hg saksbehandliflgSSystem i kommunen 
ivareta tilfredsstillende forhold for hel-
Se, miljø, sikkerhet og brukbarhet og A 
gjØre regelverket mer anvendbant og 
mindre avhengig av den tekniske utvik- 
ling. 

OVERGANGSREGLER 
For saksbehandling er det fram til 1/1 
98 valgfnitt om tiltakshaver (byggherre) 
vil at sØknaden skal behandles etter 
gamle eller nye regler. Vaiget vii frem-
gA av om det brukes nytt eller gammelt 
skjema. For tekniske krav kan tiltaksha-
ver velge mellom gamle og nye krav i 
teknisk byggeforskrift frem tit 1/7 98. 

NyeczkhphandIinsre2Ier 

- Ansvarlig prosjekterende som utarbei-
der tegninger, beregninger m.v. som lig-
ger til grunn for arbeidet iht. det ansvar 
vedkommende har pAtatt seg. 
- Ansvarlig utførende som utfører det 
bygningsmeSSige arbeidet. 
- Ansvarlig samordner som ogsA har 
ansvaret for samordningefl av prosjekte-
ringen dersom prosjekteringSaflSVaret er 
oppdelt. PAser at fysiske arbeider som 
skal utfØres omfattes av ansvar. 
Fungerer som adressat og bindeledd 
mellom tiltakshaver, bygningsmYfldig-
heter og utførende i byggefasen. 
- Ansvarlig kontrollerende utØver kon-
troll med We prosjektenng og utførelse. 

Har foretaket sentral godkjennelse skal 
kommunen begrense sin behandling til A 
sjekke hvor vidt aktØrens godkjennelse 
er dekkende for tiltakets stØrrelse og 
kompleksitet. 

BEHANDLING AV SØKNAD 
En byggesøknad kan behandles pA to 
mAter; som rammesøknad i flere trinn 
eller som enkie tiltak. Hovedgrunnefl 
for A dele opp behandlingen en at det 
ikke bØr legges for mye ressurser ned i 
prosjekter som ikke vil bli tilhatt reali-
sent, og at prosjekteringen ofte skjer 
gradvis. 
Rammesøknad iflere trinn: 
Trinn 1 i en rammesøknad vii vre A 

tidlig avklaning av de offenthige forut-
setninger gjennom forhAndskOflferaflse 
vil were et virkemiddel for A avverge 
feil I prosjekteningefl. Det vii kunne fore 
til en fonbedning i kvaliteten pA søkna-
dene og dermed ogsA en bedre og raske-
re saksbehandling. Det vil ogsA were et 
godt utgangspunkt for fortsatt dialog. 
Innholdet i konferansen vil normalt 
were informasjon fra kommunen om 
sentrale og lokale rammebestemnielser. 
Tiltakshaver bØr pA sin side utdype men-
mere innhoid og forutsetninger for pro-. 

sjektet. 

er korrekt med ndvendig dokumenita-
sjon og at alt materiale som ligger til 
grunn en utarbeidet av ansvanlig pro-
sjekterende. Fungerer som adressat og 
hindeledd mellom tiltakshaver, byg-
ningsmyndigheter og prosjekterende i 
søknadsfasen. 

Teletonhiste 	 .___-. _ 

Møteplan for politiske utvaig 	
angi tiltakets ytre og innvendige ram- 

Sakslister og til en viss grad saks- 	FORR1)SKONFER 	 serin &NSE 	mer. herunder piasg, grunnforhoid, 

fremlegg til kommunestYfe og 	Bide tiltakshaver og kommunen kan 	høyde, avstand nil nabogrenser. utseen- 

formannskap 	IK 	 I T 1 JJ-L ILir 	T' I 	u,rnrt 
fortatis- 

1i 
- 	 '- ' 	Trinn 2 e 

tiske beregninger, detaljtegninger, tek-
niske installasjoner, tekniske lØsninger, 
detaljproSjekteriflg m.m. Eksempel: 
Større og kompliserte byggeprosiekter. 

 separate dokuinen 

Enkle tiltak: 
Skal behandles skriftlig innen fire uker 
etter fulistendig sØknad en niottatt av 
kommunen. Enkle tiltak vii were tiltak 
som en avklart i forhold til plan, andre 
myndigheter og naboer. For det meste 
vil dette dreie seg om tiltak i tiitaksklas-
se 1. Det mA forehigge positiv bekreftel-
se fra naboer. Han sØker ikke hørt noe 
etter fnisten kan han ta det som tillatel-
se. Eksempei: Dette kan were eneboli-
gen, rekkehus, lager- og fabnikkbygg, 
driftsbygninger i landbruket osv. 

ANSVARSFORHOLD 
Ansvarlig utførende foretak skal god-
kjennes av kommunen i hvert enkelt til-
felle. Et viktig prinsipp for ahle disse 
bestemmelSefle en at ansvaret i utgangs-
punktet skal legges hos den aktør som 
har reehi mulighet til A pAse at fell ikke 

oppstAr. Ved A pAlegge ansvar i søk-
nads- og prosjekteningsfaSefl skal en fA 
ned antail byggeskader som skyldes 
mangeifuli eller fell prosjekteing. 
Hovedtrekkefle i ansvarsfordetingefl er 
at §93b regulerer ansvarsforholdene I 
søknads- og prosjekteringsfaSen mens 	over 3 m. 

§97 og 98 reguierer ansvarsforhoidene 	2. Mindne fasadeendning som ikke 

i utførel sesfasen. 	
endrer bygningens eksteniørkarakter... 

Ansvar er nA pAlagt: 	 3. lkkebrende vegg innenfor en bratm- 

- Ans'.'arlig .sØker som pAser at søknaden celle som ikke endrer vesentlige krav4il 
planløsning. 
4. Instailering, endning og reparasjon av 
enkle installasjoner I eksistrerende byg-
ning. Gjelder ikke for ildsted. 
5. Levegg med høyde inntil 1,8m og 
iengde inntil Sm. 

TILTAK SOM IKKE KREVER 
BYGGESØKNAD 	- 
Mindre tiltak som ikke føner til fare 
eller unimehig uhempe for omgiveisene 
eller ailmenne interesser kreves det ikke 
byggesøkfiad for. Slike tiltak kan were: 
1. Mindre fnittliggende bygning pA inn-
tii 10 kvm bnittoaneal pA boligeiendom 
eller fritidseiendom. Mønehøyde ikke 

RádmannskOfltOret 
PROSJEKT FOR BARN OG UNGE 
Enebakk kommune har iverksatt et pro-
sjektarbeid som skal bidra til A sikre 
oppvekst- og 1ringsmi1jøer som ivare-
tar barn og unges personlige og sosiale 
utvikling. Det skal i fØlge mandatet, 
som hie vedtatt 1 Formannskapet i juni, 
utarbeides forsiag til langsiktig forebyg-
gende arbeid og forsiag til tiltak rettet 
mot barn og unge med vanskcr i forhold 
til seg selv og omgivelsene. Det er et 
videre mAl at kommunale instanser og 
voksne som forholder seg til barn og 
unge i barnehage, skole og fritid skal fA 
Økt kompetanse om samhandlingsVafl- 
sker og hAndtering av dette problemom- 
rAdet. 
Dette skal nedfelles i en tverrfaglig 
hand)ingsplafl med samordnede tiltak. 
Prosjektgruppa en derfor sammensatt av 
deltagere fra ulike avdelinger og instan-
ser i kommunen: helseavdeiingefl, sosi-
alavdelingen/barflevern, avd. for skole 
og barnehage, pleie- og omsorgsavde- 



ILDSJELEN: Inger Br&hen ser tilbake pa 20 ârs kinodrifi - mcd 
bade 6 —de og vemoa 	 .L........ 	J11. - 

KOMPOSTEN 

Flateby kino 20 ár — hva ná? 
Det er egentlig noe 
selvmotsigende at 
Flateby kino feirer 20 
ár, beliggenhet og stan-
dard pa kinoen tatt i 
betraktning. At den 
ogsâ er drevet med 
utgangspunkt i samme 
gruppe mennesker I alle 

r gjør det ikké mer for-
stáelig. En viktig grunn 
er at kinoen hele tiden 
har gãtt svrt utradisjo-
nelle veier, og den har 
gjennom árene butt en 
institusjon I seg selv - 
bade lokalt og i lands-
mâlestokk. Flateby kino 
er butt et begrep i kino-
og filmbransjen og 
møter respekt uansett 
hvor kinoens represen-
tanter dukker opp. 
Flateby kino har vist at 
deter mulig a satse 
stort pa lokal kinodrift. 
Folk kommer hvis tilbu-
det er godt nok. 

Menhvor lenge kan 
tilbudet oppretthol-
des, og hvor lenge 

orker ildsjeler a bruke store 
deter av sin fritid pa noe som 
for utenforstáende ma fortone 
seg som en kontinuerlig mot-
bakke, i disse kanal- og videoti-
der. For a fà en oppsummering 
av fortiden, og tanker for frem-
tiden, har vi snakket med lede-
ren av kinokomitéen, Inger 
Brâthen. 

Hvein, hva og hvor? 
Ingen BrAthen fortller at 
Flateby kino er en integrert del 
av Flateby Samfunnshus AL. 
Kinoen drives av en kinokomi-
té pa fire medlemmer. Disse 
sØrger for at kinoen, som hol-
der til pa Flateby samfunnshus 
hver søndag nesten 5ret rundt, 
er operativ ca 40 uker i iret 
med tilbud til barn, ungdom og 
voksne. 

- I alt har det vrt ca 40 per-
soner innom kinokomitden i 
disse Arene, forteller Inger 
BrAthen. 

Hvordan startet det hele? 
Etter en omfattende dugnadspe-
node kom Flateby samfunnshus 
i drift i 1976. Erik BrAthen var 
medlem av styret, og han fikk i 
oppdrag a undersØke hva som 
mAtte til for a fA i gang en kino. 

Det var meningen at kinoen 
skulle vre 'pengemaskinen" i 
samfunnshuset. Sammen med 
Anne Grete Sby, Inger 

Svensson Vatne og Tore 
Wilberg, som for tiden er 
maskinist ved kinoen, fikk Erik 
BrAthen Enebakks fØrste og 
eneste ordinre kino opp A stA. 
Og det gjorde den! Etter to Ars 
drift var Flateby kinos uorto-
dokse driftsmønster landskjent. 

Hva mente enebakkingene? 
Inger BrAthen forteller at kino-
en i begynnelsen var ubetinget 
populir. 

- Men det spørs om ikke dis-
se fire ildsjelene gjorde jobben 
for godt. Jeg er sikker pA at de 
fleste som har bodd i distriktet 
de siste 20 Arene har hørt om 
'kinostriden pa Flateby". Den 
verserte i nesten ett Ar og skyld-
tes at kinoen ble ansett for A 
vre samfunnshusets gjøkunge. 
Den fikk for mye oppmerksom-
het, og den gikk alt for godt, 
forteller Inger BrAthen og leg-
ger til at besøkstaliene den 
gangen lA himmelhøyt over 
landsgjennomsnittet. 

Kritikerne i bygda hevdet at 
kinoen Ødela for de andre lage-
ne og foreningene i lokalmiljø-
et. Men dette er heldigvis histo-
ne i dag. Kinoen er godt innar-
beidet og vel ansett, men uan-
sett er det med blandede fØlel-
ser Inger BrAthen tenker tilba-
ke. 

Si gikk alt sit meget bedre 
Det viste seg at kinostriden fni- 

gjorde kreative helter i og 
rundt kinokomitden som kom 
Enebakks befolkning til gode. 
Det var debattkvelder, spesial-
aftener - spanske, franske og 
italienske. Tit og med kinesisk 
aften med vaskeekte kinesere 
som underholdt. 

- Vi hadde ogsA bamearrang-
ementer sammen med bibliote-
ket, skolekino, eldretreff og 
ikke A forgiemme - nattkino 
med suppe og underholdning. 
Det var liii av en tid, minnes 
Inger. 

Hun ser ogsA med glede tuba-
ke pA Aret 1994. Da fikk kinoen 
Enebakks kulturpris for lang og 
tro tjeneste for befolkningen 
og kulturlivet. Hun synes det er 
en flott fjer i hatten at kultur-
styret verdsatte kinoens arbeid 
sA høyt, og hun legger til: 

- Skal jeg vre helt erlig - vi 
fortjente den prisen! 

Tiden strekker ikke ailtid til 
Det er ikke lett A bemanne 
kinokomitéen med mennesker 
som for det fØrste skal bruke 
svrPmye av sin fritid pA dette 
og for det andre heist boble 
over av idder og arbeidsiyst. Og 
dette etter en lang dag pA job-
ben. 

I tillegg skal man kunne utfØ-
re mange arbeidsoppgaver pA 
dagtid, mens kinoens forret-
ningsforbindelser har kontortid. 
Alt dette Ar etter Ar etter... 

Hvilke filmer fAr vi se? 
Det kan were vanskelig A følge 
med i den vrimmelen av filmer 
som importeres til landet. Alt er 
ikke like bra, og det er viktig a 
stA fremst i køen hos filmbyrAe-
ne. 

- Mye som sendes ut pA mar-
kedet er ikke severdig. Det er 
derfor viktig A holde seg godt 
orientert, forteller Inger 
BrAthen. Hun er den første til A 
innrØmme at det ikke alltid er 
kvalitet som bestemmer film-
valget. Man mA ta hensyn til 
publikums ønsker samtidig som 
man tenker pa Økonomien. 

- Jeg kan fortelle at kinoko-
mitéen ser en masse film, og 
det var nettopp pA grunn av all 
den gode kvalitetsfilmen vi 
ikke fikk vist at "Tid for den 
gode filmen' ble til. 

Det ble satt av en torsdag i 
mAneden til slike filmer. Inger 
BrAthen er stolt av tiltaket, og 
hun haper at folk følger med og 
setter av disse torsdagene. 

Nattkino med nogo attAt? 
- Dette tiltaket i slutten av 
1 970-Arene slo til de grader 
godt an i Enebakk. Det ble ser-
veil suppe og loff i dempet 
belysning for fllmforestillingen 
o folk motte opp i hopetall. 
SeIv om tiltaket dØde ut, er det 
grunn til A tenke pA A ta en ny 
runde, tenker Inger BrAthen 
høyt. 

Film for de minste 
Hun vil ogsA fremheve et tilbud 
hun tror har fremtiden for seg. 
Kinoen har forsØkt A fA til et 
organisert tilbud for barnehage-
ne - film for de minste. 

Midt pA Attitallet ble det til-
budt film og frokost', et sam-
arbeid mellom kinoen og bar-
nehagene. 130 barn ble fraktet 
til og fra kinoen, de fikk frokost 
og fikk se kortfilmer. 

EtterpA skulle barna tegne 
sine opplevelser, og kunsten ble 
utstilt i sarnfunnshuset etterpA. 

- Barn er et takknemlig publi-
kum, og jeg glemmer aidri den 
gode følelsen vi hadde etter en 
slik dag. Det var meningsfylt, 
men ustabilt, og krevde bAde 
penger og arbejd, sier Inger. 

Hun Ønsker likevel A fA en 
permanent ordning med fire 
forestillinger i Aret for barneha-
gebama. Kinoen er imidlertid 
avhengig av okonomisk stØtte 
til leie av film og transport og - 
ikke rninst - det trengs folk  
kommunen som er lØnnet og 
som har barns oppvekstvilkAr 
som sitt ansvarsornrAde. 

Skolekino 
Ja, det dreier seg fortsatt om 
barn. Det har vrt mer eller 
mindre permanent filmtilbud til 
skoiene i disse 20 Arene. 

Skolene i bygda har vist inter-
esse, men i dag er det vanskelig 
AfA en kinomaskinist pA dagtid. 

- VAre kinomaskinister har 
annet arbeid pA dagtid, og det 
er ikke lett A ta seg fri for A vise 
skolekino, forklarer Inger 
BrAthen. Hun Ønsker og hAper 
at kommunen kan komme inn 
med bistand - personalmessig, 
organiseringsmessig og økono-
misk - slik at skolekino kan bli 
et fast og trygt innslag i Ene-
bakkskolenes pedagogiske opp-
legg. Hun mener ogsA at kinoen 
burde ha en kommunalt ansatt 
maskinist, slik at flere tilbud pA 
dagtid kan følges opp. 

Tanker om fremtiden 
- Da vi startet for 20 Ar siden 
hadde vi vAr blomstringstid. Vi 
fikk en nedgang i besøkstallet 
da videoboomen satte inn for 
alvor i begynnelsen av 80-tal-
let, forteller Inger videre. Det 
ble et bedre aktivitetsnivA etter 
omfattende opprustning med 
nytt amfi, nye maskiner og lyd-
anlegg, for øvnig med god stØt-
te fra Enebakk kommune, men 
i den senere tid er det blitt tyng-
re A drive kinoen pA Flateby. 

Konkurransen fra levende 
bilder PA TV og video gjør at 
utfordringerle stAr i ko. Men - 
film er best pi kino! 

Ildsjel pA sparebiuss 
Om kinoen er oppegAende de 
neste 20 Ar, inn i neste Artusen, 
er umulig A si. Inger BrAthen 
vedgAr at det var tøft A bygge 
opp kinoen til det den ble, og 
det er ikke mindre tøft A holde 
det gAende i disse medietider. 

- For a snakke for meg selv, 
sA er jeg sliten, idefattig og 
torn. Tiden er mer enn moden 
til at andre skal ta over, sukker 
hun. Men dugnadsAnden er ikke 
til stede pA samme mAtte som 
tidligere. Hun mener at det bes-
te yule vre om Enebakk kom-
mune kunne ansette en person i 
fast stilling. 

- Det burde kommunen ta seg 
rAd til, fastslAr hun. 

Det kunne nokvrt lettere A 
drive kino pA Flateby med et 
tettere samarbeid med kommu-
nale etater og ansatte, gjerne 
med initiativ og arbeidsinnsats 
fra deres side. For aile er vet 
enige om at bygda er tjent med 
A ha en kino i sin midte. Spørs-
mAiet er hvor lenge man kan 
drive kinoen etter samnie 
modeflen - ildsjelmodellen. 

Gratulerer med de 20 Ar! 



VgliVeiefl 25, Ytre Enebakk 
Tit. 64 92 43 54- 6492 48 92 

Mobil 030 36 127 

Din lokale rorlegger 

FAG & SERVICE 

----i--------TER 

Per-Erik Ostlie as  0  

• ... din lokale byggmeSter 

L -  gkuflflkSP gI trygghet 

GILs 
EL KTRO AS 
F1at.ebYseUtt Postb. 32, 1911 Flateby 

Telefon: 64 92 92 81 
KeI, frys, vask, oppvask, radio TV, 

antenfler, Para boler 09 elmateriell. 

stevsugerpOser og nekkelflling. 

ReparaSiOn, salg og monteting. 

Marit Elin Sørli 
NaturteraPeut 

ENEBAKK NATURTERAPI 
Tit. 64 92 70 44 

FotsoneteraPi, aromateraPi, kineslologi, ereakupUflktUt, 

kraniOsakrafteraPl, 0 oIdsve!Iedfl1ng, magnelfelueraPL 

Diplom Ca lnstitUtt for HettietSmedISln - Medlem av NFS 

Rugvfl. 4 B 	
1912 Enebakk 

Rorleggerfirma 
ERIK KJELGAARD 
Varme, santr, nybygg og rehabiliteriflg 

Utteie av lensePUrflPer, vannsUger 
og høytrykksspylifl 

Vi holder til i Enebakk Mølle 
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39 

Mobil: 94232665-90884 944  

Malerarbeid - renhold 

Rrnn 
0 10 	
I

ERIKSEN 
010 ELENDOMSSERV10E 0 0 

REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK 

Ikke Ia re nskapsføri 
gen din bli et sjansespill•' 

41;n*bakk 

7.guskp$k0flt*T aj 

AutoriSert regnskapSfererselskaP 

PostbokS 24, 1912 Enebakk 
Telefon 6492 63 03 

ENEBAKK VAKT 
OG SERVICE 

TLF. 64 92 79 00 
Personsøker 096 97823 

PostbokS 70, 1912 ENEBAKK 

Vakthold - alarmmottak, 
alarmsefltral 

Megler'fl I Enebakk 
Vi har lokalkunflSkaPefl og kan hjelpe 

We k1øper og selger. 
Bolig-, fritids- 09 nringseiend0mm 

Ta uforplikteflde kontakt. 

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS 
' 	 fl.h.Aá Hfl& r!4l 

FJ.1155l.fl 55, 194 Y• 55.6.66. 10. 64925570 

<Alt I bygningSarbeid 
Nybygg/tilbvgg og rehabiliteriflg. 

ForhAfldSPriS. 

Craven og Overas 

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

ENEBAKK 
VANN OG VARME 

v/Ole Anton Gystad 
Durud Gird 

1914 Ytre Enebakk 
- DøgnserVice - 

Tlf. 64 92 4630 
Mobil 030 04 997 - 03038 565 

UTSIKTS 

RAMMEVERKSTED 
1911 Flateby 

Alt I jnnrammiflg 
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 3500 
Lindell - 1914 Ytre Enebakk 

VelonskupskontOT
gbQkk a/- 

Postboks 24- Krokengveiefl tO - 1912 Enebakk 
Telefon 64 92 63 03 
Telcfax 64 92 7166 

Flateby Jern & Fargehandel 
Maling, lapel, verktøy, skmer, spiker, kjøkkenait. 

Vi kan ogsâ gi gunslige tilbud 
ph byggevarer, doter og vinduer. 

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

Ludvigsefl Kulde 
Saig, service og montaSje 
Alt innen kjol, frys og aircondition 

PostbokS 9- 1912 Enebakk 
Mobil: 942 36 224 - Persons. 967 2277 

Priv. 64 92 64 94 

SKOING AV BEST 
& 

KLAUVBESKJIRING PA STORFE 

Siram,bq & L,terj.vt o.L 
1912 ENEBAKK 

• AutOTiSOit eIsktrOOatrPt0 
• utorlS6l telelnstahIatOr ki. 112 	- - 
• Alt i olektriSkO lnstallesj000( 
• Oranfl- 09 tyverialarrn. kjnleanIOcJg 

liege Engerholfll 
Ashem 

1512 Enebakk 

lolelon: 64927305 	
MohiI 90 25250 

I3EOMPR'S V94IEFGUNSTIG 
TelefaX 6492 6220 00 N.A.R1' 

VELKOMMEN 

som Iãner ved 
Enebakk folkebibliOtek 

Enebakk folkebibtiOtek 

Rádhuset, Kirkebygda 

Postadr. PostbOkS 74, 1912 Enebakk. TIf. 6499 0200 

Apningtider 

1. september — 30. april 

Mandag: 
Tirsdag: 
Onsdag: 
Torsdag: 
Fredag: 
Lørdag: 

Visste du at ltnt materiale fr ENEBAKK FOLKEBIBLIOTEK kan leveres 
pa postkontOrne pa Flateby og Ytre Enebakk? 

Velkommen til biblioteket! 

Ny lensmaflfl tilsatt I Enebakk 

Stig Alf Hansen (49) er tilsatt som fly lensmaflfl fra 1. noverhber 1997 etter lens-
mann Lars Sunde. Stig Alf Hansen er opprinnelig fra HammerfeSt, men han kom it 

Enebakk for 27 âr siden og hat-  sâledes lang fartstid pa Enebakk lensmannSkontor. 

Han ble førstebetjent ved kontoret i 1978 og fullmektig i 1995. KOntoret har ni 

still ingshjemler. Den nye lensmaflnen bor i Ytre Enebakk. 

Vi Onsker lykke til i jobben! 

U. 1500 - 2000 
ki. 1000 - 1500 
stengt 
Id. 1500 - 2000 
kI. 1000 - 1500 
U. 1000 - 1400 

Her kan du line: 
- bøker 
-. tidsskrifter 
- Eydbøker (bøker 

molest pa kassettbâfld) 
- sprâkkUrS (kassetbâfld) 
- tegneSerler 
- video 
- bøker pa andre sprâk 
- bØker o.a. fra andre 

bibliotek 

LAnetid: 
Bøker, Iydbøker 4 uker 
Tidsskriftefl 	2 uker 
Tegneserier 	2 uker 
Video: 	1 uke 
Lan til skoler 
og  barnehager: 8 uker 
Lan til syke-I 
aldershjem og 
instituSjOfler 	12 uker 

Foraying: 
Lànetidefl kan fornyeS. 
gjerne over tif., dersom 
utlânsrnaterialet ikke er 
reservert til en annen. 

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

skrifter 
- fA hjelp til informa-

sjonsmnnhentiflg 
- sette deg inn i kom-

munale sakspapirer 
og annen kommunal 
inforrnaSjOn 

- spille spill, gjØre 
lekser, ta fotokopIer 
og mye, myë mer... 

Lin som ikke leveres til 
rett tid blir varsiet slik: 
1. varsel 

GRATIS. Kan leveres 
i bokkasSe utenfor 
biblioteket. 

2. varsel: 
Ma leveres over disk. 
Gebyr kr. 5.- pr. utlâns-
enhet. Maks. kr. 25.-. 

3. varsel: 
Ma leveres over disk. - 
Gebyr kr. 20.- pr utktns- 
enhet. Maks. kr. 100,-. 



	

C

ON 	Barnas dag - 20 ârs 

	

UD, 	jubileum 

Lørdag 15, nov. Id. 1330 - 1700 pA Flateby samfunnshus. SmA 
og store.inviteres til jubileet - her blir det mye moro for barn i 
alle aidre. Program for dagen: Dukketeater "Lille BlA og bløtka-
ka v/Kjell Matheussen, trylling og klovnerier v/onkel Jon, fis-

kedam, diverse spill og loddsalg. Saig av brus, kaffe og kaker. 
Inngang kr. 40,- pr. pers. 

Hjertelig velkommen 
Sty ret i Enebakk husmorlag 

Vis hva du kan 
Utstilling lørdag 1. november ki. 1100 - 1800 pA Stranden bede-
bus, Flateby. Tolv lokale hobbykunstnere vil stille Ut sine arbei-
der. Poselensmaling, akvarellbilder, oljemalerier, rosemaling, 
keramikk, gipsfigurer, maling pA tre, brodener, hardangersøm, 
strikking og julemus er blant produktene. Her blir det garantert 
mye flott A se! Det blir anledning til A kjøpe produkter og det er 
ogsA mulig A bestille. Her fAr du tips til fine julegaver eller en 
gave til deg selv. 

Salg av kaffe, te, brus og kaker. Velkommen. 
Arr. Enebakk husmorlag 

Enebakk hustlidsiag 
inviterer til mote 

5. november 1997 kI. 1900 pA Flateby samfunnshus. 
Demonstrasjon av karveskurd v/Aake Huseklepp 

(det blir arr. kurs i dette vAren 1998). 
Kaffe - kaker - utlodning 

AHe hjertelig velkommen 

Søndag 03.11 
B) 1630 
U) 1830 
V) 2030 

Søndag 10.11 
B) 1630 
U) 1830 
V) 2030 

Torsdag 14.11 
U) 1900 

Søndag 17.11 
B) 
U) 1830 
V) 2030 

Samson & Sally 
Tilbake til den blA lagune 
Hvite IØfter 

Manilla og tyven II 
Rocketeer 
FX2 

The commitments 

Annet arrangement 
The commitments 
Lovens bøddel 

Torsdag 21.11 
Enebakks kulturdager 

1900 	Kinesisk helaften 

Søndag 24.11 
B) 1630 
U) 1830 
V) 2030 

Superkatt i kattepine 
Teenage Mutant Ninja Turtles II 
Jungle Fever 

Ytre Enebakk skolemusikkorps 
arrangerte loppemarked den. 4. okLobef 

pA barneskolen. Vi vii gjerne takke aile som bidro med lopper og som pA denne mAten var med 
iii A lage et stort og flott loppemarked. En spesiell takk til Gjølstad gjenbruksstasjon v/PAl 
Myhre. Hver tilrsdag kveld har vi fAtt vre med for A samle lopper. Alt dette gjorde at vi fikk til 
et spennende loppemarked som folk syntes det var goy A besøke. 

Lørdag formiddag hadde vi god handel og mange folk pA besøk. 

Vi er takknemlige for et meget godt resultat, som kommer vel med til jubileet vArt neste Ar. 

Arbeidskomitéen v/Unni BjØrnstad 

KOMPOSTEN 

Organ isasjoner - forefinger - lag 

Enebakk kommune 
Ordfører: Jorunn Buer Varaordfører: KjelI Dehli 

Rãdmann: Nils Schaug 

Sentraladministrasjonen 
Herredshuset 
tif. 64 99 01 00 - fax 64 92 7111 
RAdmann Nils Schaug 
Personalsjef: Anne Elisabeth Thorshov 
Kommuneplanlegger/nringskonSuleflt: 
Kari Elisabeth Morbech 
MiljøvernrAdgiver: 
Kari Elisabeth Morbech 
EDB-konsulent: Jon Digranes 
Formannskapssekreter: 
Sonja Nordhagen 
Komposten: Randi Bodin, 6499 01 95 

Økonomiavd. 
Konst. økonomisjef: Leif T. GansjØen 

Avd. for skole/barnehage 
Herredshuset 
tlf. 64 99 0170 - fax 64 92 73 08 
Skolesjef: Roar Paulsrud 
Barnehagesjef: Roar Paulsrud 
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum 

Kultur - Det Gamle Herredshuset 
t1f.649901 90—fax649265 88 
Kuitursjef: Per Sandvik 
Biblioteksjef: Jytte Toft Nielsen 
Enebakk Folkebibliotek: 64 99 02 00 

Sosialavdelingen - Herredshuset 
t1f. 64 99 01 40—fax 64 92 7111 
Sosialsjef Gunnar Totland Olsen 

Enebakk legesenter 
t1f. 6492 63 60—fax 64 92 70 20 

Ytre Enebakk Helsestasjon: 64 92 40 32 
Kommunelege I/helsesjef: Torgeir Landvik 
Daglig leder Enebakk legesenter: 
Yngvar Braathen 
Ledende helsesøster: Sissel Gundersen 

Ledende fysioterapeut: Ellen Berg Elling-
sen, tlf. 64 92 49 40 
Pleie- og omsorgssjef: Fredrik Lied 
Ergoterapeut: Ing,jerd Olimb Andersson. tlf. 
64924460 
Psykiatrisk sykepleier: Birgit øiestad 
Løvik, tif. 64 92 44 60 
Telefontid: Mand. - torsdag 08.00 - 09.00 
Kontortid: Hver dag kI. 08.00 - 16.00 

Tekniske avdelinger - Herredshuset 
tlf. 64 99 01 20 - fax 64 92 7111 
Bygningssjef: Stein Marsdal 
Driftssjef: Sverre Netting 

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

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

Enebakk Produkter AJS 
tlf.64927460— fax 64927331 
Gjølstad 
1912 Enebakk 
Daglig leder: Karen Hagen 

Renovasjon 
ROAF 
Postboks 38 
2007 Kjeller 
t1f. 6384 l220— fax 63 84 07 36 
Adm. dir.: Erik Steensrud 


