
Maktskifte 

Aviroppende ordfører Einar Hoistad overiater klubba ru nvvalgt ordfØrer Jorunn Buer 

Ungdommens 
kulturmønstring 

Pme1dingsfrist: 

5.jan.96 
Pâmeldingsblankett fãs 
pa Kulturkontoret, som 

ogsâ skal ha 
pAmeldingen. 

Lokal finale 
Søndag 

28.januar pa 
Flateby 

S amfunnshus 

Hurra for 
Hauglia 
Fredag 29. september 
var det duket for stor 
bursdagsfest pa 
Hauglia skole. Elever, 
larere, og folk fra 
kommuneadmjnjstra-
sjonen feiret skolens 20 
ãr med et kjempekalas. 

Side 12 

Med 18 mot 15 stemmer 
ble Jorunn Buer AP, 
valgt til Enebakks ordfø-
rer for de neste fire fir. 
Det skjedde i det nye 
kommunestyrets første 
mote mandag 16. okto-
ber. 
KjelI Dehli, SP ble valgt til 
varaordfører. 

Partikollegene i kommeunesty-
ret gratulerte den nyvalgte ord-
føreren med rode roser. Det 
gjorde ogsA organisasjonene, 
og ga utrykk for ønske om godt 
samarbeid. 

Tidligere ordfØrer Kre Kjølle 
H, innkalt vara pa andre siden 
av bordet, ønsket ogsâ den nye 
ordføreren til lykke med gode 

ord. 

Det er átte ãr siden sist 
Enebakk hadde en kvinnelig 
ordfører. Det var Buers parti-
kollega Lucie Paus Faick som 
satt ved roret fra 1984 - 87. 

Utvalg, rãd og nemnder 

Det nye komunestyret har ogsA 

valgt inn representanter i de 
forskjellige utvalg, râd og 
neninder. Det var litt av en 
kabal a fA dette til a gâ opp, 
med 	partifordelinger 	og 
kjønnskvotering 	ivaretatt. 
Oversjkt finner du pa 

Side 4 

 

(Foto: BjØrn Bakke) 

 

Prekar 
bemannings- 
situasjon ved 
lege senteret 

Side 11 

  

Kulturdagene i Enebakk - 1995 

 

4. -1 I.november 
Kunstutstilling, bokmesse, konserter m.m. 

Les mer pa side 6 og 7 



Ordførerens 
hjØrne. 

Ny politisk 
ledel se. 
Velgerne i Enebakk har sØrget 
for at 14 kvinner kan ta sete i 
kommunestyret de neste fire 	! 
.rene. Det er en økning fra for- 	' 
rige periode pa nesten 30 prosent. 
Som alle vet, bestâr Enebakk kommunestyre av 33 repre-
sentanter, og en sâvidt stor kvinneandel vii bidra til stØr-
re bredde i diskusjonene. Jeg tror kvinner ofte har en 
annen innfailsvinkel og et annet stâsted enn menn i 
enkeite saker. 

Kommuneloven sier at det skal vre minst 40 prosent av 
hvert kjønn  i alle utvalg som oppnevnes i komunen. 
Dette har skapt hodebry for alle partier i Enebakk, men vi 
har kiart A oppfyile loven. 

Enebakks iokalaviser kan stadig opplyse leserne om tur-
bulente tilstander innen det politiske liv i flere kommuner 
nr det gjelder samarbeid. I vAr kommune har det vrt 
ryddige forhoid i sA mAte. 

Den politiske ledelsen ble valgt 16.oktober. 
Arbeiderpariet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 
stilte feilesliste, og Høyre,  Fremskrittspartiet og 
Kristielig Foikeparti gjorde det samme. Dette kalles et 
vaigteknisk samarbeid, og betyr at det ikke er inngAtt noe 
politisk samarbeid i Enebakk. 

Omlag 2/3 av kommunestyret bestAr av nye representan-
ter, og i den anledmng har vi gjennomført et todagers 
seminar i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund. 
Dette har vrt nyttig, bAde for gamie og nye representan-
ter. 15 timers intensiv innføring i lovverk og reglemen-

o ter var første del av opp1ringen, men ennA gjenstAr mye. 
Hvert utvaig ma* ogsA gjennomgA sine spesialfelt. 

Vi stAr overfor store oppgaver i tiden fremover, og bud-
sjettet er den stØrste  utfordringen det nyvaigte kommune-
styret fAr til behandling i innewerende Ar. 
Kommuneøkonomien er noksA forutsigbar og fordelingen 
vii avspeile prioriterte oppgaver. Jeg er sikker pA at det 
er bred enighet om bAde kloakkering, seksArsreformen 
og syke-/eidreomsorgen blant kommunestyrets medlem-
mer. den politiske forskjeilen vii vise seg ved inndek-
ning av utgiftene. Uansett tror jeg de riktige vedtak vii 
bli fattet til beste for Enebakks innbyggere. 

Som ordfører er en av mine oppgaver A pAse at de vedtak 
som fattes blir effektuert. OrdfØreren er representant for 
alle de politiske partiene, selv om jeg er valgt inn i kom-
munestyret som representant for Arbeiderpartiet. 

Jeg ser fram til et godt samarbeid med kommunes lag og 
foreninger, og den Øvrige befolkningen de neste fire Are-
ne. 

Jorunn Buer 
ordfører 

PINSLMU1GHE 
YThE ENEAIt!t BOU 

Søndag 29. 10. 
kl.11 Søndagsskole 
ki 18 Bjorn Andersen 
Fredag 3.11. 
kl.20 BØnn 
SØndag 5.11. 
ki. ii Familiegudstjeneste 
Tirsdag 7.11. 
ki. 11 Formiddagstreff, 

Frank Mikkeisen 
SØndag 12.11 
kLii Søndagsskole 
kLl6 Andakt pA Sykehj. 
k118 Mona og 

Ole Kristian Thoresen 
Fredag 17.11. 
kL20.00 BØnn 
Søndag 19.11 
kl.1 I BØrdsbrytelse. Bjorn 

Andresen 
Søndag 26.11. 
ki. 11 Søndagsskole 
kLl8 MØte 
Tirsdag 28.11. 
ki. 11. Formiddagstreffets 

juiemøte. 

VELKOMMEN TIL BETEL 

PRAKTIKANT SØKES 

til pass av barn pA gird med 
hest og ku. 

TIf. 64927229 
e.kl .19.00 

MELDING TIL RENOVASJONSABONNENTER 

Siste frist for avhenting av gamle søpiestativ er: 

mandag 13.november 1995 

Stativet mA vre merket  og satt godt  synlig Ut til 
vegkant til k1.07.00 denne dagen. 

Stativene kan ogsA leveres fritt pA Gjølstad 

gjenbruksstasjon i Apningstiden. 

KIRKEBYGDEN / 
YTRE ENEBAKK 
VANNVERK A/L 
1914 Ytre Enebakk 

SPYLING AV HOVEDVANNLEDNINGSNETFET 
Mandag 30.10. Ekebergdalen til Enebakk Kirke 
Tirsdag 31.10. Lotterud, Enebakk Nord 
Onsdag 1.11. Enebakk kirke, Barbøl, Hammeren 
Torsdag 2.11. Dalefjerdingen 
Fredag 3.11, Dalefjerdingen 
Mandag 6.11. Barbøl mot Ytre Enebakk 

SPYLING AV HOVEDVANNLEDNINGSNEYIbT I YTRE 
ENEBAKK FRA 7.11. T.O.M. 15. 11. 

Det vii i denne periode kunne forekomme brunt vann. La en 
slangekran stA og renne til det blir rent. 

Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk AIL 
v/Asbjøm Kristoffersen 

SERFARSOM 

Enebakk 
kommuneforening 
avholdt Arsmøte i kantina pA 
herredshuset, torsdag den 12. 
oktober. Frammøte var 
uventa stort. 
Arsmøtet ble avviklet i kjent stil. 
Fungerende leder, Anne Lise 
Skaug Ønsket velkommen og var 
møteleder. Arsberetningen ble 
gjennomgâtt, regnskap godkjent, 
og etterpA var det vaig av nytt sty-
re. Det nye styret for kommende 
periode ble som følger: 

Leder: 
Anne-Lise Skaug, fly 
Nestleder: 
Roar Myhrvold, fly 
Sekreter: 
William Sheer, gjenvalg 
Kasserer: 
Vidar Eliingsen, gjenvalg 
Studieleder: 
Tove Gystad, gjenvalg 
Styremedlem: Aud Øen, ny 
Varamedlem: 
Bjorn Johansen 

Etter avsluttet lrsmøte, ble det 
foretatt høytidelig utdeling av nãl-
er for 25 ärs medlemskap i Norsk 
Kommuneforbund. I tillegg vanket 
det blomster. 

Jubilantene var: 
Magda Thrane 
Gunnar Skogholt 
Johanne Svendsen 
Ase Irene Svartebekk 

Arsmøtet ble avsiuttet med kaf-
fe og kaker. 

Enebakk Kommune forening 
William Sheer 

Sekretier 

KOMPOSTEN 

GUDSTJENESTER 
Søn.29.10.(Bots og bededag) 
Mari kirke kI. 11.00 v/VeØy 
Enebakk kirke k1. 11.00 
v/Helgheim 
Søn.5. 11 (Allehelgensdag)  
Mari kirke kLl 1.00 
v/Helgheim. Nattverd 
Enebakk kirke U. 11.00 
v/Veøy. nattverd 
Enebakk kirke kl.19.00. 
Allehelgensdagskonsert 
vIVeøy. 
Son. 12.11. (23.s.e.pinse)  
Stranderi ki.11.00 
v/Helgheim. nattverd 
Mari kirke U. 11.00 v/Veøy 
Enebakk kirke kl.19.00 
Salmekveld v/Helgheim 
Son. 19.1 1.(24.s.e.pinse)  
Enebakk kirke ki. 11.00 
v/VeØy 
Sykehjemmet U. 16.00 
vfVeøy 
Søn.26. 11. (Domssøndagen.  
siste søn.i kirkeAret)  
Enebakk kirke ki. 11.00 
v/Helgheim. Nattverd. 
Mari kirke kl.1 1.00 v/Veøy. 
Nattverd. 

ENEBAKK 
KOMMUNE 

MØTER I 
HOVEDUTVALG 
27.okt. - 24. nov. 

KOMMUNESTYRET 
Mandag 13. november 
kl.18.30 - Herredsstyresalen 
FORMANNSKAPET 
Mandag 6.november: 
Heldagsmøte - Herredshuset 
Mandag 20. november 
kl.19.00 - Formannskapss. 
TEKN./BYGN/PLANARB. 
Torsdag 23 .november 
kl.19.00 - 
Formannskapssalen 
HELSE/SOSLAL 
Tirsdag 21 .november 
U.19.00 - 
Formannskapssalen 
KULTUR 
Torsdag 23 .november 
kl.19.00 - Galme 
Herredsstyresal 

Nr. 9— Oktober 1995 on for Eilrhakk hommilne 



Det er ikke lenger 
som det var 
Kommunevalget er gjennomført i 435 
kommuner i Norge. Ved konstituering 
av de nye kommunestyrene finner vi 
alle former for teknisk samarbeid. 
Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet 
samarbeider, SV og Høyre samarbei-
der. De kjente skillelinjene i norsk 
poiitikk er iferd med A miste sin betyd-
fling, eller skal VI si respekt. 

PA mange mAter er det tradisjonelle politiske apparatet ikke 
lenger egnet til A ivareta lokale utfordringer. Overføring av 
nye oppgaver fra fylke og stat, med reduserte Økonomiske 
rammer, tvinger lokale politiske miljøet til fomyet samarbeid 
og feiles innsats for A dekke innbyggemes behov. Det blir 
større og stØrre rop etter enkeitmennesker med ideer og mot til 
A finne praktiske løsninger, enn behov for politiske ideologier. 
Partileder Thorbjøm Jagiand har tanker em dette da han uttalte 
føigende forleden dag: "Ideologiene er dØde, leve idedne". 
Han mente lokalpolitikerne blir sA opphengt i rutiner og gjØre-
mAl, at det ikke blir tid nok til idéskapende virksomhet. 

Jeg tror fortsatt pA ideologienes betydning og verdi. Likevel 
trenger vi A endre hoidninger til de kjente rammer for politisk 
virksomhet. Det mA were by A slippe til nye idder og arbeids-
former. Noen ganger sitter en igjen med tanken om at det er 
frykten for avsløring av egen udugelighet som hindrer mange 
fra A akseptere nye idder. Janteloven er det siste vi trenger mer 
av i Enebakk. Hva er grunniaget for eget selvbilde? Hva for-
mer dine reaksjoner? Skal vi som kommune hevde oss utenfor 
vAre grenser, mA vi bli trygge pA oss selv. Vi har tilgang til de 
nØdvendige ressurser. SpørsmAiet er om vi som kommune vii 
gjøre noe med det. 

Kommunestyret har hatt sitt første mote i perioden 1995 - 99. 
Jeg vii gratuiere Jorunn Buer og Kjell Dehii med vervet som 
ordfØrer og varaordfører. Av egen erfaring vet jeg at dere 
trenger støtte og oppmuntring for A lykkes i arbeidet. Samtidig 
vii jeg minne dere om at gamle og kjre ting ogsA var nye en 
gang. Gi nytenkningen en sjanse. 

Einar Hoistad 

I 

Pdrorendegruppe 
for aldersdemente 
Samtalegrupper for pArørende 
til aldersdemente er en aner-
kjent metode for A bearbeide 
føbelser og tanker ift. A ha en 
aidersdement i familien. 
Nasjonaiforeningen for foike-
helsen er en paraplyorganisa-
sjon for pArørendegrupper 
over hele landet. De har I 
samarbeid med kommuneer-
goterapeuten drevet en pArø-
rendegruppe for abdersdernen-
te i Enebakk i perioden 
des.93 - mai 95. 
Gruppen kom sammen liver 
4. - 6.uke og utvekslet erfa-
ringer rundt det a ha en alders-
dement i nar familie. 

NA vii vi igjen starte opp med 
samtalegruppe for pArørende 
til aldersdemente. 
MAisettingen for samtalegrup-
pen er: 

- A spre informasjon om syk-
dommen aidersdemens 

medlemmene stØtter hver- 

andre ved utveksling av erfa-
ringer og diskuterer feiles pro-
blemer. 

- bjdra til Økt insats i forhold 
til de aldersdementes behov 
for undersØkeiser, behandling 
og omsorg. 

Det er Karin Haug og Ingrid 
Nordli fra Nasjonalforeningen 
for foikeheisen som vii drive 
gruppen sammen med kom- 
muneergoterapeut 	Ingjerd 
Olimb Andersson. Vi tenker A 
starte opp i januar 199.6. Det 
skal ligge brosjyrer rundt pA 
egnede steder I Enebakk med 
informasjon om pArørende-
gruppe. ønsker du A vre 
med i en samtalegruppe eller 
Ønsker du mer informasjon, ta 
kontakt med: 

Ingjerd Olimb Andersson 
kommuneergoterapeut 
avd. for pieie og ornsorg 
KopAs 
1914 Ytre Enebakk 
tif. 64 9244 60 

Enebakk bondekvinnelag 
16. november avholdes medlemsmøte i 
Herredshuset kl.19.30. 
Fiyktningkjonsulenten I Frogn, Egib Lothe 
(tidb.Enebakk), kommer og orienterer em flyktning-
ene fra det tidbigere Jugoslavia, med historiebak-
grunn, sprAk, kultur og religion. 

VELKOMMEN 

Leverer varme til enebakkingene 

Svartholfamilien samlet: F. v. Gunnar, Else, Gunvor og Aage 

KOMPOSTEN 

Var presentasjon av 
medlemsbedriftene i 
EHHI fortsetter og den-
ne gangen er turen 
kommet til Svarthol 
Brensel A/S i Ytre 
Enebakk. 

Av Anne Lund 

Firmaet Svarthol Brensel A/S 
drives av familien Svarthol 
med Gunnar som daglig leder. 
Firmaet er en direkte viderefø-
ring av Aage Svarthois 
Brenseiforretning som ble eta-
blert pA begynnebsen av 50-tab-
let. 
Aage begynte med utkjøring 
av fat for leveringav parafin, 
fyringsobje og oije i Enebakk 
og de nrbiggende kommune-
ne. Senere ble det ogsA tanker 
og utstyr. Smøreobjer hØrte 
ogsA med og han fikk etter-
hvert opparbeidet en solid 
kundekrets. 

-Jeg begynte med dette da det 
ble vanlig med parafinbrenne-
re, forteiber Aage. - Da kjØrte 
jeg fat med parafin og fyrings-
oI)e, men etter hvert mAtte vi 
ga over til tankbiler. Idag har 
Svarthol ogsA to tankautomater 
hvor kundene selv har nøkier 
og betjener seg selv hebe dog-
net. 
11987 mAtte nye krefter til, og 
sØnnen Gunnar overtok. 
Svarthol forhandlet tidligere 
BP som ble kjøpt opp av 
Norol, nA Statoib. - PA midten 
av Attitalbet etablerte Hydro 
Olje, nA Hydro Texaco, seg og 
vi gikk over til dem, kan 
Gunnar fortebbe, -Der var det 
bAde nytenkning og innsatsvil-
je, og det har bbitt et svert 
godt samarbeide. VArt mAb er A 
bli totaileverandØr av flytende 
brensel, servicetibbud pA para-
fin-og oljebrennere samt total-
leverandØr til landbruket. 
Omsetningen I fjor var pA 1.6 
mill. liter flytende brensel og 
det Øker stadig. Men skal vi 
kunne ekspandere, investere 
óg forbedre bedriften bør orn-
setningen Øke, mener de. 

Effektive 
DM-kampanjer 
Det er hard konkurranse i 
bransjen idag og bedriftens 
virkeomrAde er soneinndebt og 
omfatter I tilbegg til Enebakk 
de omkringiiggende kommu- 

nene. I samarbeid med Hydro 
Texaco 	sentrabt 	sender 
Svarthol Brensel A/S Ut kun-
debrev og da med tyngde pA 
tre kampanjeperioder i Aret. 
VAr- og høstkampanjene er til- 
rettelagt for bonder, mens 
sommerkampanjen retter seg 
hovedsaklig mot privatkunder 
med parafin og fyringsobje. 
Disse DM-kampanjene er 
svrt effektive og med gunsti-
ge priser og garantier treffer vi 
mange nye kunder pA den 
mAten, forteller Svarthol. 
Ellers er driften basert pA tale-
fonbestilling. Aage sukker iitt 
over prisutvikbinen idag. 
-Det var bettere a drive butikk 
da jeg begynte enn det er idag, 
mener han, og mimrer litt over 
de tider da de kunne kjøre 
gjennom Ekebergdalen og fyi-
be opp der det trengtes og bare 
sende regninga. -Jeg har vrt 
kjempeheldig, mener Gunnar. 
Alt var tilrettelagt, kontakten 
med oljesebskapene og kunde- 
grunniaget 	var 	der. 
Forebdrenes hjelp og stØtte har 
vrt uvurderlig. -Men kanskje 
vel sA viktig er den erfaringen 
de har debt med meg. Jeg har 
unngAtt mange faligruber tak-
ket vre dem, sier han. 

Trekker lasset sammen 
Det er idag to ansatte i bedrif-
ten, sØsknene Gunnar og 
Gunvor, men stort sett er bAde 
de og mor Else og far Aage I 
full aktivitet i famibibedriften i 
Ytre. De to Svarthol-sØsknene 
utfyller hverandre godt. 
Gunvor tar seg av kontorar-
beidet og kundeoppfølging og 
strever pA si for A tibegne seg-
datakunnskap nA da bedriften 
installerer data-anlegg. Gunnar 
kjØrer tankbiien og foretar ser-
vice pA parafin- og oljebrenne-
re og noe montaring av fyr-
ingsanlegg. Hele familien bor I 
nanheten av verkstedet. 
Tilgjengbigheten er viktig, 
mener de, for tebefoner fAr de 
nesten til able døgnets tider. 
Noen trenger fyringsolje sna-
rest, mens andre igjen er inn-
om for a fA et spann med smø-
reobje eller trenger A fA sveiset-
fast noe pa barnevogna. -Man 
er nesten avhengig av at det er 
en mann/kone-bedrift. Uten 
Else hadde det ikke gAtt nAr vi 
startet opp pA begynnelsen av 
'50, mener Aage. -Med fire 
unger hadde hun nok A bale 
med, skryter han av kona si. 
- Ja, mamma er virkelig en  

kapasitet, sier Gunvor som 
selv har famibie ved siden av 
jobben. At Else has hatt og has 
en sentral rolle I familièbe-
dnften er det ingen tvib om. 

Viktig med 
tilrettelegging 
Able er de bevende opptatt av 
kommunen sin. -Det blir sAnn 
nAr man has sA mye kontakt 
med folk rundt i bygda, sier 
Gunnar. 
Som mediem i nringslivsfor-
eningen ser de pA samarbeid 
mellom bedrift og kommune 
som foreningens kanskje vik-
tigste utfordring. Og de ser 
ogsA svrt positivt pA samar-
beid bedriftene imellom pA 
markedsføringssiden. Sam-
men stAr vi sterkere og synes 
bedre, samt at det er god øko-
nomi for alle, mener Gunvor. - 
Vi er bare nødt til A "vise" oss 
frem i dag, konkurransen om 
kunden er stor. 
-Foreningen mA ta opp alt det 
positive som skjer i kommu-
nen samtidig som de mA beby-
se skjevheter og virkeiig rope 
høyt om det som er grent I 
bygda. Kommunen pA sin side 
mA bestrebe seg pA a tilrette-
legge de individuelle behov 
og interesser de forskjebbige 
bedriftene i bygda har. Vre 
Apen for nye ting, men samti-
dig stØtte det ailerede eksiste-
rende nringslivet slik at det 
kan bestA, mener Gunnar. - 
Med de rette stA-pA typene has 
vitro pA at mye kan utrettes. 

Spiller til dans 
Men Svarthol d.y. spiller pA 
flere "strenger" han. Ved siden 
av jobb er hans storeintersse 
rnusikk. En gang i uka sarnbes 
ln og de andre gutta i Frisk 
tuft for A øve. -Jeg synes det 
er more med underholdnings-
musikk og sA er det jo artig at 
vi kan glede noen med det ôg, 
sier Gunnar som sammen med 
de andre tirt og ofte spiller til 
dans for de eldre og pA syke-
hjemmet. 
Han kan se en travel tid i mote 
nA, med spilling til diverse 
juiebord, samt dekke enebak-
kingenes behov for varme nA 
nAr vi unnner oss vinteren. SA 
fAr vi krysse fingrene og ønske 
Svarthol Brensel A/S en bang, 
kald og innbringende vinter. 



I forrige nummer av 
Komposten presenterte 
A det nye kommufleStY- 
ret. 
Mandag 16.oktober kon-
stituerte det nye styret 
seg, og valgte folgende 
personer inn i hovedut-
vaig styrer og nemnder 
for de neste fire âr: 

FormannskaPet 
Jorunn Buer, AP 
Magne Berg, AP 
Ase Solberg AP 
Kjell Dehli, SP 
Hans Guslund, SP 
Nils M.Bøhler, H 
Steinar Sandby, Frp 
Einar Hoistad, Kr.f 
Eva R.Ek, H 

Lilla HermanSefl, AP 
hide Aaslie Vaslestad, AP 
Karin Hoimedal, SV 
Elisabeth A.Hast, H 
Lars Kr.Engum, Frp 
Carsten BarbØl, Kr.f. 
Aslaug Tidemanfl, H 
Leder: Magne Berg 
Nestleder: Hans Guslund SP 

Utvalg for helse-/SOSial 
Anfinn Liland, AP 
Bent Lillejordet, AP 
Unni Degrum, SP 
Kjell Teije Holen, AP 
Kai Syarthol, SV 
Gunnar Tomes, H 
Karen Anna Hagen, Frp 
Guri Vinvand Olsen. Kr.f. 
Ronny Wickstrøm, Frp. 
Leder: Anfinn Liland 
Nestleder: Bent Lillejordet 

mjfljstraSjOnSUtVnig 	Utvalg for kultur: 

Kjell Dehli, SP 	 Grete Dihie, SP 

Jorunn Buer, AP 	 Sverre AnnaniasSen, AP 

May StrandoS Johansen, AP Tove Øien, AP 
Nils M.Bøhler, H 	 Geir Tørâsen, AP 

Steinar Sandby, Frp 	Ragnar Nord, SV 

Leder: Kjell Dehli 	Gøran Vollan, H 

Nestleder: Jorunn Buer 	Jan Wickstrøm, Frp 
Helene Barbøl, Kr.f. 
Else K.Tidemanfl, H 
Leder: Grete Dihie 
Nestleder 
Sverre Annaniassen 

Utvalg for skole/ 
barnehage 
Magne Berg, AP 
Hans Guslund, SP 

KOMPOSTEN 

styrer og nemnder -r 

Nve politikere i hovedutvalg, 
Utvalg for teknikklbyg 
ning/planarbeid 
(ogsâ bygningSrâd fast 
utvalg for plansaker og 
brannstyre) 
Thor Men, AP 
Trond Enger, SP 
Eva Rustad, AP 
Kari Fleier, SV 
OttarKjus,SP 
Tore Busengdal, H 
Bjorn Øverâs, Frp 
Fred V . Hjortlafld, Kr.f. 
Agnes Kjølle, H 
Ledef: Thor Râken 
Nestleder: Trond Enger 

Utvalg for 
turforvaltflng 

(ogsâ innlandsfiskeflemfld 
og viltnemnd - Statlig 
nemnd) 
Arve Rustad, SP 
Eva Aaslie, AP 
Jon Freciheim, AP 
Birgit TømmerVik, Frp 
Birger Høilund, Kr.f. 
Leder: Arve Rustad 
Nestleder: Eva Aaslie 

Styret for Enebakk 
0mmUfleskOger 

Age Rustad, AP 
Hailvard Brevig, SP 
Kari Heier, SV 
Ella FlobØl, Kr.f.  

Hans Fr. Gystad, Frp 
Leder: Age Rustad 
Nestleder: Halivard Brevig 

ontrollIItVatg 
Øivind Gundersen, AP 
Anne Skovdahi,SP 
Anne Grete LossiuS, AP 

Kane Kjøiie, H 
Leiv Kane Aambø, Kr.f 
Leder: Øivind Gundersen 
Nestleder: K5re Kjøile 

Plan og Byggekomite 
Dag Skaug, AP 
Elin Slette, SP 
Ragnar Nord, SV 
Agnes Kjølle,H 
Bjorn Øverâs, Frp 
Leder: Dag Skaug 
Nestleder Elm Siette 

Klientutvalg 
Anfinn Liland AP 
Unni Degrum, SP 
Kai Svarthol, SV 
Gunnar To1nes, H 
Karen Anna Hagen, Frp. 
Leder: Anfinn Liland 
Nestleder: Unni Degrum 

ArbeidsMiliOutvaIg 
Jorunn Buer,AP 
Hans Guslund, SP 
Gunnar Tolns, H 
Grethe Hoistad, Kr.f. 

Râdmanflefl 
Leder: Jorunn Buer 
Nestleder: Hans Guslund 

katteutValg 
Magne Berg, AP 
Sigrid Rustad, SP 
Ken Dahie, H 
Leder: Magne Berg 
Nestleder: Sigrid Rustad 

LigmngSneflifld 
Lars Kvaiväg, AP 
Ragnfnd Rust, AP 
Thorvald UngersnesS, SP 
Tore Tidemann, H 
Kari BarbØl, Kn.f. 
Leder: Lars Kvalvâg 
Nestleder 
Thorvald UngersneSS 

OverligningSflemfld 
Sigmund Sundby, SP 
Asbjørfl Kristoffersen,AP 
Wenche Butenschøfl, H 
Knut Erik Dahl, Frp 

PrestegardstilSYflet 
Age Rustad, AP 
Grete Dihie, SP 
Magne Barbøi, Knf. 

Tenk trivsel 

- tenk Enebakk! 

GRATiS DEKKw Ocr 
BATTIERISJEKK 
44 
TILRLJD A PERSON" OG VAREBILDEKK 

TILBUD TIL LASTEBILEIERE 
Vitilbyr,som deteneste verkstedet I kommunen, full 

dekkservice p6 lastebiler og anleggsmaskiner. Her kan 

vi legge am dekk, tappe ved punktering og ellers alt du 

trenger 6 fâ gjort hurtig 09 fagmessig nár uhellet først er 

ute. 
SE VARE TILBUD PA FABRIKKNYE DEKK 
315/80R22.5 	 kr 1.995,- + mva 

295/801122.5 	 kr 1.895,- 

121122.5 	 kr 1.895,- 

Mit jøavgift til staten, kr 75,- + mva pr. dekk I tillegg. 

Be 055 ogsá om tilbud p6 regummierte lastebildekk. 

11  

SERVICE BRODHOLT  
Service og reparaslOfler av buss og lastebil 

DekkserviCe - GlassfiberPrOdUkslofl 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - TH. 6492 55 00 

E14á4 
TILBUD TIL GARDBRUKERE 

La ass sIekkernønSterdybd og tilstanden p6 dine som-
mer- 09 vinterdekk. Trenger du nye dekk skal du vite at 
vi alitid har distriktets beste tilbud p6 bade nye og re- 

gummierte dekk. 

Trenger du traktor- eller tilhengerdekk? Sjekkvôre gun-
stige priser. Husk at vi legger am, lapper og ellers utfø-
rer full service p6 alt irinen dekk ti  jordbruket. 
SE VARE PRISEKS. PA  LANDBRUKSDEKK 

6.00-16/6 	 kr 338,- + mva 

12.4-11x28/ó 	 kr 1.179,- 

11 .2R24/8 	 kr 1.387,- 

10.0/75-15.3/10 	 kr 467,- 

TILBUD PA BATfERIER 
60 amp 	 fro kr 330,- inkI. mva 

88 amp 	 Ira kr 690,- 

120 amp 	 Ira kr 996,- 

Mil1øavgift til staten kr 31,- inkI 	mva pr. batten I til- 

legg. 
Tilsvarende lave priser pa de fleste storrelser. 



Jorunn 
0 

slar til.,  
Det var i 1975 - i selveste kvinneáret hun feide inn i 
kommunestyret. Ikke som flammende kvinneakti-
vist, men som praktisk husmor, lei av at mannfolk 
med manglende innsikt i praktisk planarbeid, var 
de som satt med makta og flertattet I styrer og rd. 
Som nyinnflyttet pa Lotterudfeltet i Kirkebygden, 
fant hun et og annet som ikke funket i bomiljøet. 
Derfor meldte hun seg inn i Arbeiderpartiet, for a 
ffi innflytelse over sin og andres hverdag i det ene-
bakksamfunet som var under eksplosiv utvikling. 
- A skape gode bomiljø, i en kommune hvor folk tn-
yes, er noe av det jeg er mest opptatt av, sier Jorunn 
Buer, Enebakks nye ordfører. 

KOMPOSTEN 

Hun burde kjenne kompromis-
senes kunst, det politiske spillet, 
korridorenes konstellasjoner. 
Etter 16 Ars politisk virke , i for-
mannskap, kommunestyre, tek-
nisk utvalg, for a nevne noe • er 
den nye ordføreren butt en the-
yen nngrev i politisk arbeid. 
Det kan hun fA bruk for i den 
perioden som nA ligger foran 
med store investeringsoppgaver 
- de som er vedtatt, og de som 
tvinger seg fram. 
Gjennomløring av skolebruks-
planen, idrettshall pA Flateby, 
kloakkering av Ekebergdalen 
for A nevne floe.. 

Ingen broiler 
Den nye ordføreren er ikke ekte 
innfØdt, selv om 27 Ars fartstid i 
bygda, og ekteskap med en 
enebakking bør kvalifisere til 
slik status. Jorunn ble født i 
Sarpsborg, og vokste opp pA 
GrUnerlØkka i Oslo. Der bodde 
hun helt fram til hun kom til 
Enebakk i 1968. SA bar hun vel 
gAtt gradene fra Framfylking til 
AUF, til medlemskap i 
Arbeiderpartiet i voksen alder. 
- Jeg er ingen politisk broiler, 
forsikrer Jorunn, og gjør vAre 
fordommer lii skamme. - Jeg 
bar ikke vrt medlem i verken 
Framfylking eller AUF. Politisk 
prat var det lite av hjemme hos 
oss. Jeg visste ikke hva forel-
drene mine stemte, men bar i 
ettertid skjønt at jeg vokste opp 
i et arbeiderhjem. Mitt politiske 
standpunkt tok jeg derforpA 
fritt grunniag. I ungdomsArene 
varjeg nok lite politisk bevisst. 
- Men jeg bar ailtid stemt 
Arbeiderpartiet, og jeg bar 
stemt ved hvert valg siden jeg 
som 21 Aring fikk stemmerett, 
sier Jorunn. 

Sin fØrste jobb fikk hun i 
Storebrand, etter avsluttet han-
delsskole - en jobb hun hadde 
belt fram til 1970. 
- Det var en solid konservativ 
bedrift, med godt overskudd. 
Og der lrte jeg noe om hva de 
ansatte, liver og en betyr for at 
bedriftens resultat. En eldre 
kollega tok oss unge inn og for-
take at det var ailtid folk som 
mAtte jobbe for A frambringe 

overskuddet. - Bak enhver vare 
som omsettes, stir en arbeider, 
ble vi minnet om. 

Praktiker 
- Det var bomiljøet pA 
Lotterudfeltet som fikk Jorunn 
inn i politikken. Selv om det 
var i 68 hun kom ti1EnthaMç 
var det i sannhet ingen 686r 
med blomster i hAret og peace 
and love som inntok bygda. 
Det var praktikeren Jorunn som 
sA skjevheter og manglende 
oppfølginger av krav til regule-
ringsplaner som tok tak i sin 
egen virkelighet, og satte foten 
ned. Det bar hun fortsatt med. 
Ikke sA rart kanskje at byg-
ningsrAd og teknisk utvalg bar 
vrt hennes gebet i store deler 
av den politiske karrieren. 
Allerede fra fØrste stund var 
hun vára i bygningsrAdet, og 
gikk inn som fast medlem etter 
et halv fir. Siste periode bar hun 
ledet utvalg for teknikk/ byg-
fling og planarbeid. 

Hun var ogsA medlem av den 
første bamehagenemnda som 
ble opprettet i forbindelse med 
innfØring av fly barnehagelov i 
1975. Som smAbarnsmor hadde 
hun mye A bidra med i den sam-
menhengen skulle vi anta. 

Det var ogsA smAbarnsmora 
som bestemte seg for A ta pause 
fra politisk arbeid fra 1980 - 84. 
- Kombinasjonen arbeid, smA-
barn og politikk ble for toff, 
selv med en ektemann som all-
tid bar stilt opp. Og som ogsA er 
politisk engasjert, om enn mer 
innad i partiet.. 
Men fra 1985 var Jorunn igjen 
pA plass i kommunestyret, den-
ne gangen i spann med sin enes-
te tidligere kvinnelige ordfører-
kollega, Lucie Paus Falck. 

Vanskelig valg 
Det er en toff tid Enebakk gAr 
inn i. økonomien er behørig 
omtalt over alt i media. Den 
kjenner vi til. Oppgavene stir i 
kØ. Bare tiltakene i skolebruks-
planen er en uttelling pA 20-30 
millioner. Samtidig bar 
Enebakk kvaliteter som vi mA 

jobbe for A bevisstgjøre - hos 
hver og en av oss, i bygdas 
politiske liv, i administrasjonen 
og i verden utenfor. Her ligger 
store utfordringer. 
- Var beslutningen om A stille 
opp som ordførerkandidat van-
skelig A ta? 

- PA mange miter, ja. Jeg er 
ikke glad i personfokusering. 
Det mA jeg nA regne med. I til-
legg mA jeg vre fulistendig 
bevisst at jeg sitter som alles 
ordfører, selv om jeg bar til-
knytning til ett parti. Det kan 
bli vanskelig A forsvare vedtak 
som gAr belt pA tvers av mm 
oppfatning. Men det er en del 
av jobben. Man skal ha respekt 
for politisk fattede vedtak. 
Dette var ting jeg brukte mye 
tid pA A tenke over for jeg saja. 
Jeg er innstilt pA A følge opp 
vedtak, uansett hvilken mening 
jeg mAtte ha. 

- Du er nã i en situasjon hvor du 
bar makt til A sette ting pA den 
politiske dagsorden. Hvilke 
enkeltsaker opptar den nye ord-
føreren? 

Godt bomiljØ 
- Som enkeitsaker er jeg opp-
tatt av A gjØre et godt forarbeid 
med nødvendige tiltak i forhold 
til A fA seksAringene inn i sko-
len. Vi mA mote miljØutfor-
dringene. Kloakkering av 
Ekebergdalen er sentralt i denne 
sammenheng. Videre mA vi 
intensivere arbeidet for en bedre 
hverdag for alle eldre - det gjel-
der i forhold til sykehjemsplas- 

ser, og i forhold til hjemmebo-
ende. I tillegg vil et godt 
bomiljø vil forbli et hovedanlig-
gende for meg i alt arbeid. 
Godt samspill mellom ansatte, 
politikere og befolkaingen for-
øvrig ligger meg ogsA pA hjer-
tet. Det opprører meg nAr jeg 
borer at ansatte i eksterne deler 
av kommunens virksomhet, 
skole, sykehjem etc. sier at de 
bar "snakket med kommunen". 
Det forteller noe om samspillet 
- og om fellesskapsfølelse. Her 
mA vi bli flinkere. 
ForØvrig hAper jeg at folk tar 
kontakt med ordføreren. Jeg er 
et sosialt menneske som liker 
direkte kontakt og kommunika-
sjon. Her er vi ikke gode nok. 
Vi mA bli flinkere til A mote 
publikum. NA skal det sies at 
administrasjonen er underbe-
mannet, slik at det kan vre 
vanskelig A fA til. Jeg mener 
ikke at vi skal ansette nye folk, 
men vi skal bruke de vi bar pA 
en fornuftig og god mite - bide 
for ansatte og for befolkningen 
forøvrig. 

- Er servicebutikk løsningen? 
- Forrige gang saken var oppe, i 
forbindelse med innredning av 
3.etg. i Herredshuset, kom den 
utenfor budsjettsammenheng, 
og det var umulig A prioritere 
den pA bekosttning av 
andre, vedtatte planer. NA er 
den inne i budsjettet (LTB), og 
nAr det realiseres, kan mye gjø-
res. 
Det er imidlertid viktig A ikke 
hdppe pA slike prosekter uten 
videre. De mA ses 1 sammen-
heng med andre utbyggingsopp- 

gayer - hvilke konsekvenser det 
bar for budsjettene, og hva det 
betyr for framtidig handlefrihet. 
- Er kommunal musikkskole en 
viktig oppgave? 
- Det er det, og jeg er overbevist 
om at det blir satt av penger til 
det i budsjettet. Foreløpig tror 
jeg ikke det blir en ren kommu-
nal musikkskole, men pA sikt er 
det mAlet. Dette er floe det er 
tverrpolitisk enighet om. 
- Hva med idrettshall pA 
Flateby? 

Samarbeid med idretten 
Den nye ordføreren drar pA 
smilebAndet. 
- Jeg bar hørt jeg skal ha et høl 
der oppe. Det haper jeg jeg skal 
fA gjort noe med. Men igjen; vi 
er avhengig av samspill med lag 
og foreninger. Og jeg-er ikke 
fastlAst i at hallen mA lige ved 
Sireifinn. Jeg bar innsett at vi 
mAsamarbeide med Enebakk IF 
for a frnne en hensiktsmessig 
lokallisenng. Og kanskje vi 
ogsA i samarbeid med dem kan 
fA ordnet opp i forholdene rundt 
Streifinn, slik at omrAdet igjen 
kan bli bide attraktivt og bruk-
bart. En lokalisering av idretts-
hallen i tilknytning til ung-
domsskole i kretsen erjeg hel-
ler ikke fremmed for, sier 
Jorunn. 

Hun understreker at som poli-
tiker mA man vre villig til A 
avstA fra A ri prinsipper o& poli-
tiske kjepphester. - Vi ma ikke 
la det gA prestisje i saker, men 
vre villige til A snu hvis andre 
fornuftige lØsninger enn ens 
egne dukker opp underveis. 

, 
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SLUTI'RAPPORT: "NYTT PIANO, MJIER UNGDOMSSKOLE" 

Det nye flygelet innvies 
med " Kaf .## 

é - matin é" 
Ja, nA stAr det der, ikke et nytt 
piano, men et nyrestaurert fly-
gel levert fra Helistrøm piano 
og flygelforretning i Oslo. 

Etter ønske fra Mjrlreme 
om A vurdere kjøp av et brukt 
flygel framfor et nytt piano, 
var ikke valget vanskeiig A ta 
da vi fikk tilbud om et Feurich 
konsertflygel som skulie res-
taureres av Trond HellstrØm. 
Flygelet yule riktignok ta stør-
re piass, og prosjektet yule 
kreve mer penger, men dette 
instrumentet hadde et langt 
bedre potensiale i seg enn et 
prismessig tilsvarende piano 
yule hatt. Dessuten yule fly-
gelet ogsA klangmessig passe 
bedre inn i C-arealet. 
Nye kronerullinger bie sendt, 
og med en ekstra bønn til kul-
turkontoret, har vi aitsA Mart 
det. Vemedeksel og piano-
krakk er ogsA pA plass. 

Lørdag 
11. novbember kl.16.30 

inviterer vi derfor til "Kafe-
matine" pA Mjr ungdomssko-
le for A innvie det nyeflygeiet. 
Vi kan love et variert og kose-
hg program med biant annet 
smA og store fra musikkskolen, 
Gry Adoifsen og en fløyte-
kvartett, kammerkoret med 
danseinnslag av Thilde Hal-
vorsen og Torgunn Wold fra 
balletthøgskolen. Jan .Fredrik 
Heyer1al vii spilie tre argen-
tinske danser som virkelig 
viser hva flygelet er 4odt for. 
Vi hAper ogsA pa noen 
Mjr1ige innslag, piuss, pluss.. 

Sett av lørdag den 11.11. til 
en hyggelig stund pA Mjr, og 
la den bli en fin oppladning til 
iørdagskvelden. 
Hjerteleig velkommen. 

STOR TAKK TIL 
ALLE, 
bAde smA og store som har 
bidratt til at vi nA har fAtt et 
flott instrument pA Mjr ung- 

dornsskole. 

Føigende lag, foreninger, be-
drifter og enkeltpersoner har 
vrt med pA kroneruliingen: 
Enebakk Janitsjar, Ytre 
Enebakk skolekorps, Foten 
Swing Bryggeri, Enebakk 
Blandakor, Vikskroken Sani-
tetsforening,VAglia Vel, 
IL Driv, Enebakk Lions Club, 
Enebakk Rofaryklubb, Otter-
beck Bii & Karossen, 
VAgsalongen, Sparebanken 
NOR, Bogerud Tekstil, 
Mjrerne, Vik Musikkskole, 
Ingeborg og William Vørrang, 
Knut Thorvaldsen, Torgeir 
Landvik og kulturkontoret. 

Fiygelet kostet kr. 55.000, ver-
nedeksel kr.4.800 og piano-
krakken kr 2.000. 

Hilde Boger Kjus 

Lørdag 4.november 
U. 15.00 -17.00: 
Apning av Bjorn E. Christiansens utstilling i Gamle 
Herredsstyresal. Tegninger og grafikk 

Utstillingen varer i 14.dager.  

Apningstider.  
Tirsd. og torsd. U. 12.00 - 14.30 

U. 18.00-20.00 
Fredager: 	U. 18.00 - 20.00 
LØrd. og sønd. kl.12.00 - 15.00 

Sondag 5. november 
kl.15.00: Korpsfest pA Enebakk ungdomsskole 

Konsert med alle korpsene i bygda. 
An.. Enebakk Janitsjar 

U. 19.00: "Allehelgensdagkonsert" 
i Enebakk kirke 

PA konserten vii man fA høre sang og musikk av 
fløytisten Gry Adolfsen, organisten HAvard 
Oudenstad, sopranen Tori!! Breiteig, samt et kor 
sammensatt for anledningen. 
Vikarprest Leif Veøy medvirker. 

Torsd.9., fred.10, lørd.11.nov. 

PROGRAM I BIBLIOTEKET 

Onsdag 8.nov. kl.17.30 
"Den vesle hØna" 
spilt av Marit Hu!aas Stubberud 

BOKMESSE 

Utstilling av høstens bøker 

Torsdag 9. - 15.00-20.00 
Fredag 10. - 10.00 - 14.00 
Lørdag 11. -10.00-14.00 

KULTURDAGENE 

I forbindeise med kulturdagene 
har biblioteket flere arrange-
menter. 

Pa onsdag kveid viser Marit 
Hulaas Stubberud dukketeater-
forestillingen "Den vesle høna". 
Forestillingen passer for barn 
mellom 3 og 9 ar. 

HØstens nye bøker for bade 
voksne og barn vii vre utstilt i 
vanlig Apningstid fra torsdag 
9.november og ut uka. Torsdag 
kveld blir det bokkveid i biblio-
teket med nekel servering. rag-
nar nord trekker fram godbiter 
fra bokhØsten. 

Lørdag ki.14.30 blir det nok et 
arrangement for barn: Kjeli 
Matheussen frenifører H.C.An-
dersens eventyr. 

Nye utlànsrutiner. 
senere i november vii de som 
besØker biblioteket oppleve at 
biblioteket snur opp ned pA 
utiAnsrutinene sine, i det EDB 
blir tatt i bruk til administrasjon 
av en del av utlAnet. 

Nok en gang kommer 
Erik Bye og Willy 
Andresen til 
Kulturdagene i 
Enebakk. Forrige gang 
var i 1991. Da under-
holdt de pA Eldretreff pA 
Ignarbakke. 
Den gangen blir det vise 
og diktkveld pA 
Ignarbakke, og arrange-
mentet er Apent for alle. 

Erik Bye vii synge viser, og 
lese fra sine to siste diktsaiing- 
er: 	"Fløyterens hjerte" som 

i den forbindelse hAper vi pA 
lAnernes forstAelse for at det 
kan bli Iitt lengre ventetid ved 
skranken, og at mindre proble-
mer kan oppstA i en overgangs-
periode. Forst og fremst hAper 
vi at vAre lAnere skal merke 
dette i form av langt bedre ser-
vice! 

LØRDAGSAPENT 

Hvor er alle menneskene? Vi 
trodde lørdagsApent bibliotek 
fra klokka ti til to, skulle bli en 
kjempesuksess! Foreløpig er vi 
aitfor mye aleine. Vi vii gjerne 
ha mer besØk! 

kom i 1993, og "Tilbake til 
sangene" som kom i november i 
fjor. 

Om "Tiibake til sangene" skrev 
Jan H.Rydne i VG følgende: 

- Dikteren Erik Bye har mange 
sider, og alle re representert i 
boken: her er finslepne og for-
tetrede diki pa rim, lose prosa-
lignende skisser, sinte kamp-
dikt, minnedikt og gode, gamle 
kjenninger. 
Og videre: 

Norsk visetradisjon er skrinn, 
men Bye fØrer videre arven fra 
PrØysen.. 
Da "Fløyterens hjerte2 kom, 
skrev den samme anmelder: 

KOMPOSTEN 

Neste nummer 
av Komposten 

kommer 
fredag 24. nov. 

Innievering: 
onsdag 15. 

- Landets mange Erik Bye-fans 
blir neppe skuffet. For 'ioen 
11 ny Bye" finner de ikke her, 
kiart profilert stdr sta4ig vise-
kunstneren Erik Bye; med i 
salingen er da ogsd et knippe av 
hans mest kjente, kjtere og beste 
viser: 

Fredag 10. november har du 
sjansen til A høre visene, tolket i 
tekst og tone av dikteren selv, 
med tonefølge av Willy 
Andresen. 

Du kan ogsA kjØpe bØkene, o 
platen som er kommet Ut 
Kirkelig kulturverksted, pa PA 
visekveiden. 

Dette skjer i biblioteket i november 
KULTURDAGENE 1995 

Erik Bye til Ignarbakke 

Torsdag 9.nov. kl.20.00 
Ragnar Nord presenterer godbiter fra bokhØsten. 
Enkel servering 

Lørdag 11.november kl.14.30 

Kjell Matheussen framfører eventyr av 

H.C.Andersen 

Fredag 10.november 
U. 19.00: Vise og diktkveld m/Erik Bye 

pA Ignarbakke 
Billettpris: kr. 100 

Lørdag 11.november 
U.16.30: Musikk og kafé matiné pA 

Mjer ungdomsskole 
Billettpris. kr. 20 

Enebakk kommune fr 
nytt telefonnr: 

64 99 01 00 fra 18.12.95 
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Gjensyn med 
Biom E.Christiansen i 
Kulturformidlingssenteret 

Ny utstilling i 
Galleri Loppa 

Lørdag 4.november 
kan du nok en gang stif-
te bekjentskap med 
Bjorn E.Christiansens 
kunst i Gamle 
Herredsstyresal. Denne 
gangen er det kunstne-
rens gave til Enebakk 
kommune -29 flotte bil-
der som stilles ut. 
Apningen av utstilling-
en markerer starten pti 
Kulturdagene 1995. 
Forrige 	gang 	Bjorn 
E.Christiansen stilte ut i 
Gamle Herredsstyresal, var 
under kulturdagene 1992. I 
1991 stilte han ut som en av 
"Seks kunstnere i Enebakk" i 
herredsstyresalen. 

I fjor forrte kunstneren 29 
bilder til Enebakk kommune. 
Det er disse bildene som nã 
stilies ut i Gamle 
Herredsstyresal. 	Senere vii 
publikum kunne glede seg 
over denne kunsten forskjelli-
ge steder i kommunens loka-
ler. 

Bjorn E.Christiansen kom til 
Enebakk i 1988, og slo seg ned 
i Engaveien 35 pa Flateby 
Han er osbogutt, og etter noen 
ar til sjØs, fikk han jobb som 
teknisk tegner i SAS - en jobb 
han hadde i 30 hr. Da han 
kom til Flateby i 1988 gjorde 
han samtidig kunsten til sin 
hovedbeskjeftigelse. 
- Men malt har jeg bestandig 
gjort, sier Bjorn . - Noe for- 

Adalbert Ronas lualersiwic i 
Oslo. 

En vandring i kunstnerens 
Atelier i Engaveien , avdekker 
en 	sjelden 	ailsidighet, 
Akvareller, tegninger, malerier 
og grafikk. FormsprAk og tids- 
epoker veksler, 	Byrealisme 
mot ostmarksbilder skildret i 
brede penselstrøk, sarte høy-
fjellsstemninger mot Jrens og 
Vestiandets fjresteiner , sko-
gen en dirrende het sommer-
dag fØr uvret bryter iøs. Her 
er veien til fjeils en vArlig grA-
vrsdag..... 

Stort sett utrykker kunstneren 
seg i et figurativt formsprAk, 
men noen ganger ogsA mer 
abstrakt... 

I løpet av sitt kunstnerliv har 
han hatt en rekke separatutstil-
linger , og deltatt mange kol-
lektivutstiliinger i inn og 
utland. Han har vert represen- 
tert 	pA 	Høstutstiliingen, 
østlandsutstillingen, Rome-
riksutstillingen, UKS vArutstil-
ling. Han har deltatt pA kol- 
lektivutstilling 	bl.a. 	i 
Stavanger Kunstforening, og 
var representert med flere bil-
der pA Heimdalsutstiilingen 
(sarntidskunst) i Trondheim 
videre har han vert represen-
tert pA kollektivutstiliinger i 
Paris, Helsingfors, Brussei og 
Köbenhavn. Av separatutstil-
linger nevnes følgende: 
Galleri Helga, 75, 79, 81 og 89 
KonstnargArden, Sverige, 81 
çiaileri Henrik, 82 
Asnes Kunstforening 85 og 89 

Sammen med gruppa "Seks 
kunstnere i Enebakk har han 
stilt tit flere steder i 
østlandsomrAdet i iøpet av de 
siste Arene. 
Han er innkjØpt av bl.a. 
Kongsvinger 	kommune, 
Trondheim kommune, Stavan-
ger kommunes kunstforening 
og Deichmanske Bibliotek 

Forrige lørdag âpnet en 
fly utstilling i Galleri 
Loppa. 
denne gangen er det 
maleren og grafikeren 
Guy Kroghs tur til a 
pryde veggene i dette 
spesielle hus, med sine 
bilder. 

Guy Krogh erfødti 1917. Han 
er sønn av per Krogh, og 
Kristian Krogh er has bestefar. 
selv har han viet mye av sine 
evner som illustrator og teater-
maler. 

Elisabeth Knap er fØdt i 1943 i 
Sandefjord. En spesiebi dame, 
med en meget spesiell kunst. 
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Kunstneren Lars 
R.Furnes, som var 
bosatt i Enebakk i flere 
ár har i hØst kommet ut 
med egne dikt p CD. 

Fumes har ogsA tonesatt de 
aller fleste av diktene - to av 
melodiene i samarbeid med Ole 
Aa Bratfjord, som sammen 
med Jan Rune Pedersen er 
ansvarlig for alle arrangemente-
ne. 
Plata er gitt ut med stØtte fra 
"Fondet for utøvende 
kunstnere" 

Lars R.Furnes skuile vere kjent 
for de fleste enebakkinger gjen-
nom We kollektiv - og sepa-"-
ratutstillinger -i Enebakk og 
omkringliggende 	distrikter. 
Han var en av biliedkunstnerne 
i 	gruppen 6 kunstnere i 
Enebakk. 

I tillegg til A vre en habil bib-
ledkunstner, har Fumes ogsA 
gitt ut flere diktsamlinger, 0g. - 
nA i vAr en novellesamling. 

For to-tre Ar siden flyttet Lars 
R. Fumes sammen med famili-
en til Mandal, hvor de trives og 
har slAtt rot. I tillegg til billed-
kunsten har Fumes nA i lang tid 
arbeidet med a sette mebodier 
til egne tekster, og utgivelsen 

L
Hun har sin utdannelse som 

fisk designer, hovedsakelig 
Hamburg. De senere Ar har 

hun gAtt in for skulptuelle 
møbler, som det nA skal vises 
noe av i Galleri Loppa 

Morten skjelbred er fØdt i 1954 
i Oslo. Han startet sin utdan-
nelse som glassblAser for 10 Ar 
siden ved glass-skolen pA 
hadeland, hvor han fortsatte i 
lire inntil han i 1989 startet 
sitt eget verksted pA Berums 
verk. 

Detet er en spennende utstil-
ling som sikkert mange vil ha 
glede av A Se. 
Utstillingen holder frem til 12. 
november. 

Plata ble lansert i midten av 
september pA AndØen GArd i 
Kristiansand og pA Risøbank i 
Mandal. Den har blitt meget 
godt mottatt, og melodien 
Nocturne (vuggesang til Julie 
Serine) bigger som nr 1 pA 
SØrlandstoppen. Mebodier fra 
CDén har ogsA vart A høre i P! 
og P4 flere ganger. 

Her i Enebakk kan du fã 
kjøpt plata pa Ytre 
Enebakk Bensin & 
Service og i Kiesboden. 

Lars r. Fumes 

mell kunstutdannelse har jeg 
skaffet meg underveis, resten 
er hard jobbing. 

Etter at han kom til Enebakk, 
bie han raskt med i Enebakk 
Kunstforeningen, og har ogsA 
vrt foreningens formann. 
Han har vrt lremester for 
mange av de unge kommende 
enebakkunstnerne, og pa den 
mâten vrt med pA A inspirere 
bygdas kuiturliv. 

Bjorn E.Christiansen har sin 
formelle utdannelse fra Harald 
Petersens Malerskoie, og 

Lars R.Furnes med CD 
OLE AA, BRATTF1ORD SYNG LARS R. FURNES 

Tenkjer 

LARS R. FURNES LES EIGNE DIK 
av ('Den er ci sarnarbeid mel-
lom kunstneren og lokale musi-
kere. 

c-- 
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YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A/S 
• vi DEKKERde1 meste! 

---_w, 

flf.: 64 92 44 08. Apningstider: alie dagertil kI. 22.00 

 

ARSMØTE 
Det innkalles med dette til ordi-
nert ársmøte i idrettslaget Driv 

 

SØNDAG 19. NOVEMBER 1995 
KL.16.00 PA YTRE ENEBAKK SKOLE 

Forsiag som Ønskes behandlet pA Arsmotet, ma vre styret i hende 

senest 29.oktober. 

Bare mediemmer som har betalt kontingent er 
stemmeberettigede 

Arsmøtedokumentene kan fAs utlevert pa Klubbhuset 
mellom U. 18.00 og 19.00 siste fredag for aksmotet. 

STYRET 

ENEBAKK NIERINGSRAD sØker 

NRINGSKOORDINATOR 
Vii .du vre med pA a skape nye arbeidsplasser i Enebakk? 
Vi stAr overfor store utfordringer som du kan fa vre med pA A 
lØse. 

Vi ser gjerne at du har ailsidig bakgrunn, og vi 
vii vektiegge personlige egenskaper. 
Stillingen er seivstendig og underlagt 
NringsrAdet. 

Stillingen lønnes i ltr. 37 i haiv stilling. 
Engasjementet vii vare Ut 1998. 

For nrmere opplysninger kontakt nrings-koor-
dinator Halyard Waade, tlf. 64 92 64 95. 

Søknad sendes Enebakk NringsrAd, 1912 
Enebakk innen 10. november 1995. 

Stillingen utlyses med forbehold om nødvendig 
finansiering. 

ENEBAKK N}ERINGSRAD 

Pensjonist-foreningens hØstlotteri 1995 
TREKNINGSLISTE 
Skammel, Hjørdis Sundby, 
Juleduk: Sigrid Kristofferen 
Lommelykt: Ester Sulerud 
Str.duk: Gudrun KjeldgArd 
Frote hAndkl. Ester Larsen 
Ei.vannvarmer: 
Reidun Antonsen 
Gavekort: Ese Wiik 
Servise: AifHaugen 
Bag: Anna Jensen 
Skjorte: Mary Sandaker 
Lekebil: A. Flateby 
2 lysestaker. 
Fam.Sven Fjelistad 
Fruktkurv: 
Madelen Aker Olsen 
Dukke : Signe Svendsen 
Pledd: Margit Friberg 
Sengesett: Selma Grøholdt 
Stretchlaken:Birger Sther 
Støvsuger: 
Trolia Svarthol 
Pute: Jane Bogen 
Glassfat: Aud Asiaksby 
Piedd: Fam.Nordhagen, Fib. 
Julebrikke. Grete Lill Lenes 
Treboiie: Simen Sther 
Strikket duk: Anne E. Lund 
Sekk: Asta Svingen 
Servise - duk: Aase Fjelistad 
Hekiet iøper:  Ella Feiring 
Sengesett: Reidun Jorgensen 
Knivblokk: 
Borghild & Leif Bakke 
Servenngsfat. 
Bj. & Ftedr. Johansen 
Pledd: Ase Hansen 
ord1anpe: 

Ase Marie Svendsen 
Sengesett. 
Trude L. Amundsen 
Stretchiaken: Torbj .BØrresen 
Pute: May Britt Frøyna 
Pute: Arild Sandkvist 

th 

Alarmklokke: 
Ragnhild Langskau 
Alarmklokke: 
Thomas Randem 
Alarmklokke: 
Lene Snellingen 
Gavekort. 
Aslaug & Oscar Johansen 
Gavekort: Sigrid StrØmsborg 
Gavekort: Signe Svendsen 
TV-kanne: Soiveig Wold 
Gavekort: 
Marit og Ame ødegArd 
Blomst: Fam Torstein Aarsrud 
Kake: Thorbjøm Aasen 
Pute: Knut Hoistad 
Pizza: Johanne Heigheim 
Fat m. stett: 
Edith og Arne Engerholm 
Blomster: 
Ruth Durud Svarthol 
Sparedusj: Bjorn Smi
Skopuss: Torbj. Børresen 
Duk, lys, servietter: V.Vestby 
Krølltang: Asta Foss 
Gavekort: Tom Birkeland 
Pumpekanne. Lilly Sikkerbøl 
Rod duk: Hilde Paulsen 
Bilde: Bent Rom 
Kjele: Kiara Groseth 
Sengesett. Ruth Hakiev 
Bordlampe: Eva Fj. Olsen 
Juleduk: Ester Toresen 
Poseopph: Solveig Hoistad 
Iidfast fat: Else Samuelsen 
Lys, serv.: Fam. I Hageberg 
Handkle: Ase Pettersen 
Hek]. loper: Lars Nordhaaen 
Str.duk: Karin & Stahl 
Kobberkjele: Roar Utsigt 
Sengesett: Torbj. Aasen 
Duk: Sign. Fjeiistad 

ENEBAKK 
HUSFLIDLAG 

UTSTILLINGEN 

av gamle klr/tekstiler, plan-
lagt 04., 06. og 07.november 
pA Ignarbakke mA dessverre 
avlyses. Vi ber folk se etter 

fra kjeller til loft for dermed A 
hjelpe oss A ra til en slik 

utstilling pA et senere tids-

punkt. 

Kontakt oss: 
ENEBAKK HISTORIELAG 

v/Odd Gusiund 

Tif. 64926003 

ENEBAKK 

BONDEKVINNELAG 
v/Bent Slette 

TIf. 64926038 

ENEBAKK 
HUSFLIDLAG 
vi Eva Mjønli 
Tlf. 64926086 

FLYTTEBIL 
ønsker tilbud pA leie av flytte- 

bil til eget bruk. 
Behov: Ca 1 uke. 

KOMPOSTEN har navn og 
teiefonnummer. 

FRISØR HJEM? 
Til deg som har behov for a 

fA frisør hjem: Kan du ringe: 
Thor Egil Warn, 
tif. 64 9242 80 
for nrmere avtaie 

KOMPOSTEN 

BASARPA EMAUS 
Fredag 17.nov. og lørdag 18.nov. 

Fredag: Apent fra kI. 13.00 - 18.00 

LØrdag. Apent fra ki. 13.00 - 

og avslutning m/trekn. kI. 16.00. 
Da blir det ogsA andakt og sang av barnekoret DYNAMIS. 

Kafeteria begge dager. LØrdag saig av grøt. 
Alle er velkommen! 

Konsertkalender for Enebakk 	wNewd

til 

Enebakk Musikkrád  

Dag Klokkeslett Sted Arrangør Kulturinnslag 

25.10. 95 18.00 Enebakk Sykehjem Flateby Bame og Ungdoms-
kor synger. 

4.11-95 YtreEnebakk Ytre Enebakk Skole- 
Skole musikkorps Høstbasar 

5. 11. 95 Mjr 
Ungdomsskole 

Ytre Enebakk Skole- 
musikkorps 

Hastkonsert 

6. 11. 95 19.30 Diakonhjemmets 
sykehus, Oslo 

Enebakk Kammerkor synger 

12. 11. 95 10.00 Emmaus Dynamis Frokostmøte 

16. 11.95 Lillestrøm Bedehus Dynamis synger 

18. 11.95 16.00 Emmaus Dynamis Basar 

IL! .r- £.. 	 1Ut j p 



ENEBAKK HUSFLIDSLAG 
innbyr til mote pA 

Ytre Enebakk Barneskole 1.november kI.19.00 
ANETI'E SOLBERG ANDRESEN vii fortelie iitt om lysstØpe- 

tradisjoner. Alie fAr aniedning til A støpe sitt eget 
"Heilige tre kongelys" og vi lager julepynt. 

Kom i førjulsstemning med Enebakk Husflidslag. 

Alle er hjertelig velkomne! 
LODDSALG /KAFFEKOS 

Enebakk Husflidslag 

"Frisk luft" inviterer igjen til 

Pensj onisttreff 
tirsdag 7. november k1.19.00 

i Herredsstyresalen 
DANS , kaffe og kaker 

GRATIS ENTRE 

Loppetomt 
i Ytre Enebakk 

Arets loppemarked bie igjen en suksess med et godt utvalg av 
garnie og nyere lopper. Her var det noe for enhver smak. 
Ytre Enebakk Husmorlag takker for alle innleverte lopper. Vi 
Ønsker ogsA A rette en takk til alle som satte av litt tid for A hjelpe 
til. Vi hAper dere som Apnet lommeboka og kjØpte lopper ble 
fornøyde. 

Ytre Enebakk Husmorlag har vedtatt A gi 10 prosent av over-
skuddet til Frelsesarmeen og TV-aksjonen 1995. 

Ytre Enebakk Husmorlag 
Heidi A.H. Skaug 

Torsdag 9. november k1.09.00 - 11.00 
For etternølere: KIRKEBYGDEN HELSESTASJON. 

Som risikogruppe defineres: 
Voksne og barn med kroniske hjertelkar sykdommer, med 
alvorlige iuftveissykdommer eller med sykdommer som gir 

nedsatt infeksjonsresistens. 
Andre personer over 65 ãr. 

VAKSINEN KOSTER KR. 100,- 

De som ikke har noen slik sykdom ma kjøpe vaksine seiv pa 
apoteket etter a ha fâtt resept pa vaksine av lege. 

Vaksiñen kan settes pA ovennevnte dager. 

Sissel Gundersen 
Ledende helsesøster 

Vaksinering av personer i risikogruppene finner sted 
følgende steder: 

Fredag 3. november k1.09.00 - 13.00 
YTRE ENEBAKK HELSESTASJON 
KIRKEBYGDEN HELSESTASJON 

FLATEBY HELSESTASJON 

INFLUENSAVAKSINE 

IV 
TIL RISIKOGRUPPENE 1995 - 1996 

Enebakk Pensjonistforening 
avholder medlemsmØte 

onsdag 8. november i Herredshuset kI.16.30. 

Husk pAmelding til  
Pensjonistforeningens julebord  

Onsdag 13. desember 

150149 

ARSMØTE 
IL DRIVS 

TURN & TRIMGRUPPE 
avholder ekstraordinrt 
ksmøte pA Klubbhuset 
(Plassen) 
onsdag 1.november 
1995 k1.19.00 

Anita Elvenes 
leder 

Turn og trimgruppen 

KOMPOSTEN 

Mj are1evene 
salmet inn 
16.300 kr 
Elevene ved Mjar ung-
domsskole jobbet en hel 
dag for Frelsesarmeens 
innsarnlingsaksjon. 

De 145 elevene som valgte a 
arbeide i stedet for A gA pA sko-
len den dagen, klarte A samle 
inn 16.300 kroner. 
Dette er fly skolerekord. 
MinstelØnnen var satt til 
kr. 100,- men det var mange 
elever som hadde tjent mer enn 
det. 
Dette er 15. Aret elevene ved 
Mjr ungdomsskole har deltatt 
i TV-innsamlingsaksjonen. 

Yufens nylieter cfr fetre 
se (s Iç ip s1re tisjo tie r 

tin Icomme r dagf q. 



Skiforeningens Lokalutvalg 
i Enebakk 

avholder sitt Arsmote 
torsdag 9.november k1.19.00 

i musikkrommet pA Ytre Enebakk Skole. 
Etter ãrsmøtet vii det bli vist flim/bilder fra marka. 

Alle medlemmer er hjertelig velkommen 

SaImeIive(t1 
Torsdag 

2.novemberkl.19.00 

(til ca k1.20) 

Mari Kirke 
Kom og bli bedre 

kjent med var 
salmeskatt. 

Vi synger ossfram 
mol sØndagens 
gudsjeneste - 

Allehelgensdag 

Gallen Loppa 

21.okt.- 12.nov. 1995 

Guy Krogh 
malerilgrafikk 

Elisabeth Knap 
skuipturelle møbler 

Morten Skjelbred 
glass 

Apent.  
Lørdag/søndag 
12.00 - 16.00 

Onsdag 17.00 - 20.00 

Adr.: 
Ragnhild Butenschøns 
gamle atelier, Bjerke Bruk 
1914 Ytre Enebakk 
Tlf.. 64925692 

UTSTILLING 

El El 

Førjulstur til Kumlegárden, DrØbak. 
hvor vi spiser middag. 

Felles reise med buss. 
Bussen starter pa Flateby, Gjeddevannsveien 
kI.17.30 og følger vanhig bussrute til Fjelstad, 

Ytre Enebakk. 
Hjem ca 22 - 22.30 

Pris: kr. 150 - middag - inkl. reise tur/retur. 
Slagrammede og deres prØrende er hjertelig 

velkomne. 
Pâmelding: Ellen Berg Ellingsen. 

Enebakk Fysioterapi. 

El JEIEI0  
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S lagforeningen 

KINOENS DAG 
I anledning Kinoens 

(fag og Filmen 100 Ar 
lørdag 4. og søndag 5. 
november, har Flateby 
Kino satt opp et rikhol-
dig program med sr-
deles vennlige priser. 

LØrdagen er viet ønskereprei-
ser med filmer som BAMBI 
OG LØVENES KONGE for 
det yngste kinopublikum, som 
bare skal betale kr. 10.00 pr 
forestilling denne dagen. 
Ungdommen kan glede seg 
over gjensyn med JURASSIC 
PARK og for de voksne er 
det DIE HARD I NEW 
YORK som stAr pA kjørepla-
nen. Billettpriser for ungdom 
og voksne er kr.20. 

Søndag 5.november er det 
FILMEN 100 Ar som feires 
med god film til publikums-
vennlige priser. For de som 
ikke fjkk sett BAMBI lørdag 
er sjansen her igjen. I tillegg 
er Caspar satt opp som barne-
film nr 2 denne dagen. De 
grønne prisene gjelder fortsatt 
- l0kr for barn og2o,for 
voksne som kan se 
ENSOM TOSOM TREKANT 
kl.19.00 

4.NOV.KINOENS DAG 
ØNSKEREPRISER 
fit grønne priser: kr.10/20 
B)kl- 13.00 BAMBI - farnilie- 
film KW20 
B)kl. 	

_____ 

LØVENES KONGE-
familiefilm 10/20 
U)kl. 17.00 
JURASSIC PARK 20 
v)kl. 19.00 
DIE HARD IN NEW YORK 

5.november - 
FILMEN 100 AR 
Vi fortsetter feiringen av 
"Film og Kino" grønne priser: 
kr. lOogkr2O: 

B)kl. 15.00 
BAMBI 	10/20 
B)kl. 17.00 
CASPER 	10/20 
v)KL. 19.00 
ENSOM TOSOM TREKANT 

Søndag 11.12 
u)kl.18.30 Even cowgirls get 
the blues 30 
V)kl.20.30 En gang var vi 
krigere 40 

Torsdag 16.11 - 
"Tid for den god  filmen" 
U)19.30 Jordbr .og sjokola-
de4O 

Søndag 19.11 
B)kl. 14.30 
Tornerose 	30/40 
B)kl.16.30 Tornerose 
U)ki.18.30 
Brødrene LØvehjerte 30 
V)kl.20.30 
Hører du ikke hvajeg sier 40 

Søndag 26.11. 
B) 16.30 
Mirakeiet pA Manhattan - 
Familiefilm 	20/40 
U)kI. 18.30 French Kiss 	30 
V)20.30 Kongens riddere 40 

ENEBAKK HISTORIELAG 
markeringen av Enebakk Historielags 40-ârige 

virke er flyttet til 
25. og 26. november pi Enebakk Herredshus 

Lørdag 25.nov.kl. 19.00:  
Festaften for lagets 

medleminer 
Søndag 26.november kI. 13,00: 

Fotoutstilling, fremleggelse av deler av historielagets arkiv, 
visning av modeller av biant annet Enebakkdalen fra sagbrukspe- 

noden i fornge Arhundre, Colletts Flatebygods og kirkene i 
Enebakk, m.m. 

kI. 13.30: LysbildekAseri 
ki. 15.30. Lysbildekâseri 

kl.17.00 (NB merk!) 
ArsmØte 

Styret 

M PM PL PV PR Mapapapo P2 PM PREPROPROPLEPRI El 

Nasjonalforeningens helselag, 
Enebakk 
7.november, Helselagets treff, 
Flateby samfunnshus 
14. november: Helselagets treff, 
Herredshuset Kirkebygden 

21. november: Helselagets treff, Betel, Y. Enebakk 
Vi Ønsker alle vel mOtt! 

Styret 

Prosj ekt B eitostØlen 
Tilpasset fysisk aktivitet for personer som har vanskelig for A 
følge vanlige gym-aktiviteter. 

Dag: Torsdag 19.10 (Og hverannen torsdag s  sant 
det ikke er skolefri eller annet 
arrangement) 

Tid: kl.19.00 - 21.00 
Sted: Enebakk ungdomsskole 

lanholdet pA disse kveldene vil veksle mellom trimaktiviteter og 
helsedans annenhver gang, saint en kopp kaffe pA slutten. 

PAkiedning: Joggedress e.1. 

Pris: Man mA pAregne en iiten avgift. dette er ikke bestemt p.t. 

r aiiinieuug 

Mjer ungdomsskole 

Lørdag 11.nov. k1. 11.30 - 14.30 

braker det lØs! 
Ta med familien og kom til en hyggelig dag med 

aktiviteter og underhoidning for store og smâ. 

Inngang: Gratis 

Saig av klippekort til aktivitetene : kr.30,- 

SALG AV KAKER, KAFFE OG LODD. 
VELKOMMEN! 

Arr.: Familiedagskomiteen 
v/Ytre Enebakk Husmorlag 

BOKKVELD 

(()' 
Vi hâper a se deg pA høstçns bokkveld. 

Sted: 	BokhjØrnet (bokhandelen) pA 
VAgsenteret i Ytre Enebakk 

Tid. 	Mandag 6. november 1995 kl.19.00 
Program: Presentasjon av en del bØker 

Enkel servenng 
Det er ogsA anledning til a handle i butikken denne 
kvelden 

Aldersgr.: 14 Ar 
PAmelding innen fredag 3. november til Rigmor Skaug 
tlf. 64924120. 

Alle interesserte Ønskes velkommen. Mot opp! 
Arr.. Ytre Enebakk Husmorlag 

KOMPOSTEN 



Fern Øyde sangere i Enebakk Kammerkor etter lørdagens konsert i Folkets Hus, Hamtnarø 

MELDING FRA 
FEIEREN 

Samtlige piper i 
Enebakk ska1 
vre feid innen 
18.12.95. 

Dersom noen fØler sterkt 
behov for a fA feid pipa tidli-
gere,ta kontakt med feieren 
direkte pA 

tif. 64943031 eller 
mob.92020943 

Er det eller snoen spørsmAl, ta 
gjerne kontakt med tekniskav-
deling i kommunen, 

Tif. :64 92 60 60 

Neste Komposten  

kommer fredag 24.nov.  

Innievering: ons.15.  

Enebakk 

kommune 

far nytt 

telefonnr: 

64990100  

fra 18.12.95  

KOMPOSTEN 

 

FAG & SERVICE 
Din lokale rørlegger ENEBAKK ELEKIROSENTER ANS 

Ikke la renskapsførin- 
gen din bit et sjansespiii! 

nebakk 
7eqnskupskonter a/ 

Autorisert regnskapstørerselskap 

Postboks 24, 1912 Enebakk 
Telefon 64 92 63 03 

ENEBAKK 
VANN OG VAR1VIE 

v/Ole Anton Gystad 

1914 Ytre Enebakk 
- Døgnservice - 

Tlf. 64 92 4630 
Mobil 030 04 997 — 030 38 565 

ANDRESEN Butikk og verksted pa Flatebysenteret 

& SONNER A/S 64 92 92 81 
Vãgliveien 25, Ytre Enebakk 
TIt. 64 92 43 54-64924.892 

Mobil 030 36 127 

Saig, service og montering 
Radio, TV, video, antenner, parabol, 

PC, alarm, kjøl, frys, vask og oppvask 

4I

1111111110 

Marit Elin Sørli 
 Naturterapeut 

ENEBAKK VAKT 
OG SERVICE 

TLF. 64927900 
Personsoker 96 69 78 23 

Postboks 70, 1912 ENEBAKK 

Vakthold - alarmmottak, 
alarmsentral 

UTsIKTs 
RAMMEVERKSTED 

1911 Fiateby 

Alt i innramming 
Rask levering 

TH. 64 92 86 10 

BYGG.OGT0MUERUESTER 40 

0 	Per-Erik Østlie as ENEBAKKNATURTERAPI 0 •I914YTRE ENEBAKK -TLF.64924340 	0 
.din lokale byggmester 	0 
•lagkunn.kap gir tryggnet 

L 

Tit. 6492 70 44 
Fofsoneterapl, aromaterapi, kinesio!ogi, oieakupunktur, 

kraniosakra!terapi, kostholdsveiledning, magnetfeiflerapi, 
Diplom fra Instituti for Hemetsmedisin - Medlem av NFS 

Rugvn. 4 B 	 1912 Enebakk 

EJ GJENSIDIG[ 
Forsi 
Kirkegt. 

Vektertorget 
2000 Lillestrom 

kri ng 
1, 

Rorleggerfirma 
ERIK KJELGAARD 
Varrne, sanitr, nybygg 09 rehabilitering 

Utlele av ensepumper, vannsuger 
09 heytrykksspyling 

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

Mobil: 03032 665 	V 
 9 

Ta 

Utfører 
tapetsering 

Robert 

kontakt 

Lindeli— 

Maier 

Mobil: 

& Tapetserer 

Wessel 
alt innen ma/ing, 

og guiviegging 
pa telefon 64 92 56 07 

92 02 35 00 
1914 Ytre Enebakk 

, 
Megler'n I Enebakk 

Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe 
bade kjøper 09 selger. 

Bolig-, fritids- og nringseiendommer. 
Ta uforpliktende kontakt. 

TRYTJEIENDOMSMEGLINGAS 
/W55.,9UV 	Enebakk Th64C2557O vo  - 

Telefon: 6381 09 11 

Alt 

Saig, 

innen 

Mobil: 

Ludvigsen 

Postboks 

service og 
kjøl, frys og 

9- 1912 Enebakk 
942 36 224 - Persons. 

Kulde 

montasje 

967 
Priv. 64926494 REVEFARET 

aircondition!0 

77 

'ing 

Malerarbeid 

00ERIKSEN 
M I,E!ENDOMSSERVICE 

¶JL 

- 

1 

31, 1914 YTRE 

renhold 

Ii 

ENEBAKK 

i15 

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

F.M. FOTO & GRAFISK 
. 	1914 \'. ENEBAKK - TLF.: 64 92 47 58 

ENEBAKK ELEKTROSENTER NS 

Butikk og verksted pa Flatebysenteret 

64 92 92 81 
Saig, service og montering 

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

Enebakk Kammerkors HammarØtur Prekxr legemangel 

Fredag 6.oktober satte 
17 forventningsfulle kor-
sagere kursen mot 
Hammarø. Enebakks 
vennskapskommune i 
Sverige feirer 400- firs 
jubileum i ár. 

For to dr siden var Enebakk 
Kammerkor gjester i Hammerø, 
og som kjent var sangerne i 
HammarØ KammerkØr pa'ejen-
visitt i Enebakk i tjor host. 
Koristene fra Enebakk ble inn-
kvartert privat hos medlenimer 
av Ham rnarØ Kammerkör, og 
alle fikk glirnrende forpleining. 

LØrdag kveld deltok Enebakk 
Kammerkor i et meget variert 
"Good Old Days-show i 
Folkets Hus i HammarØ. 
Kammerkorets program som 
besto av renessansemadrigaler 
samt viser pd ulikt sprAk, fikk 
en swert positiv mottakelse av 
et tallrikt publikum. 	Størst 
munterhet skapte det unike 
Enebakk Danseband, der tre av 
de mannhige koristene kledte 
seg Ut med stor hatt over over-
kroppen og øyne og munn malt 
pa magen. 

Søndag gikk turen til den vakre 
Aister HerregArd, der koristene 

Det er for tiden svrt 
vanskelig fi fà time ved 
Legesenteret p.g.a. pre-
kalr legemangel. 

- Vi bekiager dette sterkt, sier 
fung. 	helsesjef 	Yngvar 
Braathen. - Flere av legenehas 
hel eller delvis permisjon, o 
det bar vist seg vanskelig A fa 
besatt stillingene. 

Etter at dr. Barli sluttet, og star-
tet privat legepraksis i As, bar 
situasjonen blitt spesielt van-
skelig. - Vi has nA ingen vanlig 
time A tilby, sier en oppgitt dr. 
Braathen. 
- Vi jobber med A fA korttids- 

vikarer, men det er ikke sA lett. 
Vi hAper situasjonen bar nor-
malisert seg over nyttAr da dr 
Kubak er tilbake i full jobb og 
vi fAr ansatt en ny turnuskandi-
dat, sier Braathen. 

Det er nA 3 legesstillinger i 
Enebakk, mot norrnalt 5 pa en 
befolkning pd 8000. Til sam-
menligning kan nevnes al: 
Suldal kommune bar seks leger 
pA en befolkning pA 4000 inn-
byggere. 

- Vi ber om forstAelse og tAl-
modighet fra publikurn, slik at 
ihvertfall vi som jobber her kan 
ffi ro til A arbeide, sier en lett 
oppgitt helsesjef. 

fikk en meget interessant orien-
tering om dikteren Gustav 
Frødings liv og diktning. 
Søndag ettermiddag medvirket 
det norske og svenske koret ved 
en kirkekonsert i Grums kirke. 
Hvert kor bidro med sin egen 
avdeling, og begge korene av-
sluttet med det mektige felles-
nummeret "Rejoice in the Lord 
aiway". 

Sangerne i Enebakk og 
Hammarø Kammerkor bar vir-
kelig funnet tonen sammen, 
bAde musikaisk og sosialt, og 
ser med glede freni til 
HammarØ-besøk i Enebakk 
neste fir. 



Hauglia skole 

Godt sted a vare - 
godt sted a 1wre 

Rektor Randi Gran gir kyndig veiledning under aktivitetsuka i 
for/cant av den store festen. 

Enebakk kommune 
Ordfører: Einar Hoistad 

Varaordfører: Kjell øvergãrd 
Rãdmann. Nils Schaug 

Sentraiadministrasjonen Herredshuset - 
tlf. 64926060- fax 64927111 
RAdmann Nils Schaug 
Personalsjef: Nils Petter Wiik 
økonomisjef: øystein Lauen 
Kommuneplaniegger/nringskonsuient: 
Kani Elisabeth Morbech

n 
 

Miljøvernràdgiver; Kan Elisabeth Morbech 
EDB-konsulent: Jon Digranes 
Formannskapssekretar: Sonja Nordhagen 

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

Kultur - Kulturformidlingssenteret- 
Det Gamie Herredshuset 
tif. 64926060- fax 64926588 
Kultursjef: Per Sandvik 
Biblioteksjef. Svein Hofpiass 
Komposten: Aslaug Tidemann 

Sosialavdeiingen - Herredshuset 
Tif. 64926060- fax 64927111 
Sosialsjef: Ingegerd Espàs 

Helseavdelingen -Herredshuset 
tif 64926060 - fax 64927111 
Enebakk legesenter: 
tif 64926360- fax 64927020 
Flateby legesenter: tlf 64928856 

Helsesjef/kommunelege I: Torgeir landvik 
Ledende helsesØster: Sissel Gundersen 
Kommunefysioterapeut I: Ellen Berg Elhngsen 

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

Tif. 64924460 
Teiefontid: Mand. - torsd. 8.00 - 9.00 
Kontortid: Hver dag kl.8.00 - 16.00 

Tekniske avdeiinger - Herredshuset 
tif. 64926060 - fax 64927111 
Forvaltningssjef: Torgils Opedal 
Bygningssjef: Stein Marsdal 
Driftssjef: Sveire Netting 
OppmAiingssjef: Oddbjørn Siljebøl 
Brannsjef: Torgils Opedal 

Landbruksavd. - vlHerredshuset 
t1f. 64926451 - fx 64927284 
Skogbrukssjef: Asmund Jahr 
Jordbrukssjef: Anders Lein 

Enebakk kommuneskoger 
tlf. 64925629 
1914 Ytre Enebakk 
Skogsbestyrer: Harald Brekken 

Enebakk Produkter A/S 
tif. 64927460 - fax 64927331 
Gjølstad 
1912 Enebakk 
Daglig leder: Bjorn Arne Mostrøm 

Nringskoordinator: 
Halyard Waade 
tlf 64926495 

Renovasjon 
t1f. 63841220 - 63840736 
ROAF A/S 
Postboks 38 
2007Kjeller 
Adm.dir. Erik Stensrud 

E-verk 
tlf. 64872260- fax 64872642 
Folio Energiverk A/S 
Postboks 13 
1401 Ski 
Adm.dir.: Heige Aas 

Ros til Oiestad i Hammaro 

Per Arne Øiestad med sift bilde Elske re/A vskjed. 

I anledning Hammarøs 
400-firs jubileum har 
enebakkunstneren Per 
Arne Øiestad hatt sepa-
ratutstilling i Skoghalls 
nye bibliotek. 

Utstiulingen âpnet uørdag 30. 
september, og We kulturad-
minitrasjon , kulturutvalg og 
ordfører fra Enebakk van tilste-
de under vernissagen, sammen 
med kulturchef, kulturpolitike-
re og administrasjon fra Ham-
marØ kommune. 

Stor var vennskapskommu-
nens (og kunstnerens) glede, 
da Enebakks kommune fore- 

rete 400-ariigen Hammarø 
kommune suiten Gravitasjon - 
fire biuder som hadde fatt e n 
perfekt plassering i det vakre 
bibliotekrommet. En utsmyk-
king som pi blir permanent, 
og som vane svenske venner 
kan glede seg over. 

Utstillingen som varte i 14 
dager, vakte stor oppmerksom-
het, We i lokalbefolkningen 
og hos pressen, og Skoghalls 
bibliotek has meldt om stor 
publikumstilstrømming. 

Vi kommer tilbake med fyI-
dig intervju med Per Arne 
Øiestad i neste nummer av 
Komposten. ForelØpig nØyer 
vi oss med a gjengi smakebi- 

ter fra presseomtalen 
HammarØ: 

"Som kolorist er Øiestad oer-
hört driven. Hans farger er 
kiara och rena, och de bidrar 
til verkens ofta vibrerande 
intensitet. lb/and pdminner 
øiestads penselfØring om van 
Goghs, men hans uttryck är sd 
sarpraglat aft likheten känns 
som en tilifallighet," 

skriver Anna Svensson i Nya 
Vdrmlands Tidende, som er 
den stØrste fylkesavisen i 
Sverige. 

KOMPOSTEN 

Det var rektor Jofrid 
Kongsnes'ambisiøse 
mtilsetting som skolens 
rektor de første 15 ár. 
Og Hauglia er en skole 
som lever opp til mãlset-
tingen. 

Skolens fysiske utforming, og 
en stabil 1rerstab tilrettelegger 
for et trivelig oppvekst og lre-
miljø. SA man kunne saktens 
feire skolens 20 âr med bade 
stoithet og glede. 
Og feiring var det sA det forslo. 
Med mega-sjokoladekake, kaf-
fe, brus, taler og gavedryss ble 
jubileet markert i skolens aula 
29.september. Elever, lrere. 
klassekontakter og representan-
ter fra kommune/skoleadminis-
trasjon , samt rektorene ved de 
andre enebakkskolene deltok pa 
festen. 

Det var med bade stoithet og 
glede skolens rektor Randi Gran 
slapp sine veidresserte 
disipler inn i det festpyntede 
rommet, ledsaget av kiassisk 
musikk. Aidri har vi opplevd en 
sâ ung forsamling innta et fest-
bord med sâ stor verdighet. 
Stille og andektig skred de pa 
rekke og rad inn i aulaen, og 
rundt den kjempestore sjokola-
dekaka pa ca 1,5 x 2 meter, for 

betrakte og beundre for de 
like lydløst fant plassene sine 
rundt bordene. SA var da ogsA 
elevene i forveien butt drillet i 
hvordan man opptrer i store sel-
skaper... 

I uken forut for festen, hadde 
elever og 1rere markert jubile-
et med formingsaktiviteter av 
forskjellige slag. Skolens mas-
kot, Haugknotten, var ogsA butt 
karet, etter knivskarp konkur-
ranse mellom kreative foreidre. 
En egen jubileumsavis har det 
ogsA butt. 

Under bursdagsselskapet van-
ket det blomster og gayer fra de 
andre skolene i bygda, og 
Viggo Karisens maleri av sko-
len, laget til jubileet ble avdu 
ket. Tidligere rektor Jofrid 
Kongsnes fikk overrakt en 
miniatyrakvarell av bildet. 

Litt historikk 
Hauglia skole, som er en 1-3 
skole for Flateby, sto ferdig 
hOsten 1995. 77 førsteklasse-
ringer, og andreldassene fra 
Stranden, inntok den flotte nye 
skolen. 
I 1977 var elevtallet pa topp 
med 200 elever. De største klas-
sene hadde skolen i 83/84 med 
6 klasser, og et gjennomsnitt pa 
29,6 elever. 

Lrerstaben det første het 
besto av fern - inkludert rektor. 
Alle kvinner. Ogsâ vaktmester 
og kontorassistent var kvinner. 
Skolen has gjennom sin 20-an-
ge historie stort sett hatt kvinne-
lige 1rere, selv om en og 
annen mann har vert innorn i 
arenes lop. 

Allerede fra fØrste stund har 
foreidrene til Hauglia elever 
lagt ned en imponerende dug-
nadsinnsats. Bade ute og inne-
miljø berer preg av en aktiv 
foreldreflokk. Sceneteppe, bil- 
debokkasser, 	skjermvegger, 
krakker, skilakebakke med lys, 
skØytebane,o.s.v. 

Pa Hauglia skole finnes to 
kunstverk som man er mektig 
stolt av: "En rose er utsprung-
et", maleri av Anne Lise Knoff, 
innkjØpt i 1979, og "St.Georg 
og draken", av billedhugger 
Ragnhild Butenschøn, ble inn-
kjøpt i 1984. 

Skolen har ogsA egen informa-
sjonsavis, Nytt fra Hauglia. 
Siden 1977 har den kommet Ut 
med 2 -3 nummer i anet. 


