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Kulturdager
Eneba'kk
Kulturdagene I Enebakk er i gang,
og denne gangen med et rikholdig
program som strekker seg over flere
máneder. Nesten tram til sommeren
kan du finne kulturaktiviteter sam
spenner fra juleverksted, utstillinger
og bokmesse til teaterforestillinger,

I
m

trekkspillmusikk, foredrag, kammerkor og orgelmusikk. Bildet over er av
OIav Thune, en av bygdas kunstnere.
Kultursjef Per Sandvik oppfordrer
eneL?akkingene til a benytte seg av
tilbudetfra vár-kulturaktive kommune.
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Orilførerens
fijørne

Xp

november til 16 desember
nandag 9 desember

1i1
17. november
(25. son. etter pinse)

Tenn et lys i
morketiden

kkllOO
Stranden bedehus v/Fjeid.
Nattverd.
Id. 1100
Man meninghetssenter.
Storfamiliesamhing med
kirkekaffe.

her først i spaiten denne gang vii jeg fA takke alle dere
som var bØssebrere, kjØrere eller pA annen mAte gjorde
en innsats under iimsamlingsaksjonen MiijØ for livet, som ble
arrangert den 20. oktober. Uten dere yule Enebakk ikke kunnet
vre med pA TV-aksjonen. De fleste av dere har kanskje registrert at Enebakk kom pA tredjeplass av 14 Romerikskommuner.

A

kl. 1900
Enebakk kirke. Saimekveid.
24. november
(DomssØndagen)

I

kke alle av dere ble godt mottatt. Vii aksjonskomitéen for
kommunen har fAtt tilbakemelding om dette. Det er trist at
voksne som ikke Ønsket A gi bidrag ikke kunne nøye seg med A
si nei takk. Det erjo ikke nØdvendig A vre ubehagelig eller
uhøflig av den grunn. Det A stØtte eller ikke stØtte en landsomfattende innsamhingsaksjon er høyst frivillig, og ingen dØmmes
av den grunn.

I

kke desto mindre er det grunn til A takke alle dere som tok
godt imot bØssebrerne. Jeg vii samtidig ogsA fA takke alle
dere som ga et bidrag. Det ble totalt samlet inn ca 100.000 kroner mindre enn ved forrige innsamlingsaksjon.

H

va er det ellers som har skjedd siden forrige utgivelse av
Komposten. I siste kommunestyremøte foretok vi en gjennomgang av den politiske organisering. Jeg antar at det kun er
en hAndfuli av dere som er interessert i dette temaet, men det
som gjør at jeg ønsker A infoniiere om dette er at det ble nedsatt
et eget styre som skal ha tomte- og bohigutvikling som spesialomrAde. Dette betyr at boligbygging igjen biir-satt I foktis.

Hva har Dodehavsrullene
gjort for forstáelsen av
Bibelen?

P

lanlegging tar tid. Likevei hAperjeg at vi skal kunne gi innbyggerne et tilbud om ikke sA aitfor lenge.

Til sist i disse mørketider: Tenn et levende lys og kryp opp i
sofaen med en god bok.
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Id. 1100
Enebakk kirke v/øvstegArd.
kI. 1100
Mari kirke vlFjeld,
ki. 1600
Sykehjemmet v/øvstegArd.

Anders Aschim, bosatt i Ytre Enebakk, holder foredrag fredag
6. desember kI. 1930 i Mari menighetshus. Han er teolog - for
tiden statsstipendiat - og arbeider med en doktorgrad om emnet.
I vAr var han tre mAneder i Israel. Det er to personer som arbeider med dette emnet i Norge, og de er en del av en internasjonal
gruppe.
Menighetssamlingene:

Forkynnelse, fellesskap, mat.
En gang i mAneden.

1. desember
(1. søndag i advent)
Id. 1100
Stranden bedehus
v/øvstegArd.
Id. 1100
Mari menighetssenter.
ilL!

Velkommen
Id. 1700
Mari kirke v/øvstegArd.
Adventskonsert.

P

A slutten av 80-Arene og begynnelsen av 90-Arene var det
vanskelige tider i byggebransjen. NA er Norge pA vei opp
igjen og det er pA tide A satse pA utvikling av boligomrAder. Det
er ikke dermed sagt at kommunen skal bygge. Nei, hensikten er
tiiretteiegging. Det er stort behov for variert bebyggelse i
Enebakk. Noen ønsker enebolig, andre vii ha leilighet av vanerende stØrrelse. Det er derfor viktig at det planlegges omrAder i
alle deler av Enebakk, og at det er entreprénører og hAndverkere som er villige til A satse sammen med oss.

Velkommen til
kirken

Id. 1930
Enebakk kirke vfFjeld.
Adventskonsert.
Møteserie med Frank Hansen
Fre. 15/11 Id. 1930
Son. 17/11 U. 1800
Ons.20/11 ki. 1930
Fre. 22/11 Id. 1930
Son. 24/11 Id. 1800
Tema: Vekkelse - bhir du med?
Forskjellige sangkrefter deltar.
SØn. 24/11

Id. 1100
Søndagsskole
Ons. 27/11 kI. 1930
Menighetsmøte
SØn. 1/12
U. 1100
Adventsfrokost,
Betel homorkester
Tins. 3/12
ki. 1100
1'àrmiddagstreffets julemØte.
Damaiis Trobe
Ons. 4/12
Id. 1930
Konrad kommer
U. 1100
SØn. 8/12
Søndagsskole
U. 1800
SØn. 8/12
Konrad kommer
Ons. 11/12 Id. 1930
David østby,
IBRA
Velkommen lii Betel

8. desember
(2. søndag i advent)
ki. 1100
Enebakk kirke v/øvstegArd.
Nattverd.
Id. 1800
Mari kirke v/øvstegArd.
Lysmesse.
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Strompriser o
der denne v1gOefteIi.hviteres du til a komme med dine synspUñkterpã store.. .og mã spørsmãl i Enebakk

Omsorgstillegg til barnetrygden
orges Husmorforbund
den person som har daglig
Regjeringen lover full bame(NH) vii ha en rettferdig
omsorg for barnet, og nr barhagedekning innen Ar 2000, og
N
overføring av penger til alle
net ikke har plass i heldagsbarhar dermed satt av midler til et
barnefamilier, ikke bare til dem
med barnehageplass.
Et omsorgstillegg til barnetrygden, som NH har arbeidet
for lenge, er en konkret modell
for hvordan dette kan gjennomføres.
Omsorgstiilegget skal gis til

nehage med statstiiskudd. Ved
redusert barnehageplass blir tilskuddet redusert tiisvarende.
Omsorgstiilegget kan gis
frem til skolestart, og er tilsvarende det til enhver tid gjeldende statlige tiiskudd for en heldagsplass i barnehage.

slikt mAi. Ved innføring av
omsorgstillegg til bametrygden
vii alle barn bli verdsatt likt fra
statens side. Gi familien frihet
til A veige!
Enebakk Husmorlag v/lagleder Anne Skukkestad
Aarland.

ia.1 fl
et er c.igjakt i vàrc tUrom-

Ten
trivsel
tenk
Enebakk!

thder, men det mangler
D
fulistendig informasjon om nr
og hvor jakta foregàr.
TuromrAdcne brukes alle
dager 1 uken til turg1ing, rekreasjon og trening, og det râdcr
stor usikkerhet blant folk i
jakttida.
Flere bar fortalt at de ikke
tor A gA I marka hele høsten. og

moon vet noe.
Hadde vi butt informert, vi]lc vi holdt oss borte fra de
omrAdene hvor jakta pAgikk,
og ikke ødelegge for jegere.
Sâ til felles beste for alle bruk do lokale mediene,
Komposten, lokal-TV og
lokale visene og nArjakta pAgàr og nAr den
slutter.

tier at Enebakk hi silt
Eenergiverk
inn i Polio
encrgiverk her vi halt en stadig
tilbakevendende diskusjori OIfl
utbyttepoiitikk for eierkominunone og do efiekter dette. fur I
form av en siagi Hkommuna i
encrgiskatt'. Scntcrpartiet i
Enebakk bar motsatt seg denne
ormcn for cLara skutteinnkreving, sow vi ser pi sow en
dircktc usosiai form for beskatning. I en cia] tiifetler er del
rimelig a ante at folk mcd ddrfig rird ogsu her ddr]ig isolerte
bus og derfor ci reiativt høyt
strørnforbruk.
I denne forbiudelse ken dot
vere interessant k Ie.gge merke
Iii 1.ivilke hoidninger man liar I
norskc regjeringskretser. lfoig
Arheiderbiader vii nmrings- og
energiministeren nA iegge ekstra avgift pA stromprisen for A
lTd inn penger dl cnk4i1tak.
Dot spiller Jo liten rolle urn
penger hente.s der eller over
skatteseddelen, sies det dl
Arbeiderbiadet.
Dagens Naringsliv kornmenterer dette med A anta at

oar folk ergrer seg over hy
strmpris spiller dot liten colic
ow den or enda titt høyere. Det
or sleti ikke sikkcrt at den mar-_
gina]e ergrelso or hover her
eon den yule vmere dersotu
skattenc oktc tilsvarendc, spekulerer avisen.
Shel man virkclig gd inn I
dette med wart humor ken
man jo hevde at del er logisk A
følge me rings- og energimin istcrcns model!. NAr strørnprisen
blir høyere, vii jo folk bruke
mindre strctni og dermod spare
penger. Kanskje mange penger. Sd or det da slik at alle forbrirkere ken glcdo sag ti denno:
avgiften sow egentlig blir innicktsbringende for oss cUe?
Staisrdder og andre med rhke hoidninger til enegifikonomisering og avgiftspolmukk
burde kanskje ta noen studier i
marken ved A bo i en trekkfull
1oilihet I \ inter - mcd fikunuml sum on mmnstcpensjomist?
Kje1TI Dehli.
varaordJrer .
a

Hurra for postmannen
jeg er en

A se hva slags
overraskelser
han har pA
fur.
Hadde VaIl
samfunn bare
bestAtt av slike hederskarer hadde det
neimen ikke
vrt mange
probiemer.
Tre ganger
tre HURRA!

J eldre frue

Tannlaus pludring i en spennende tid
om utflyttet enebakking føl- konimune, ogsA har et eget
man ansatt fly økonomisjef,
ger jeg heftig med i de
informasjonsorgan til rAdighet
personaisjef, eiendomssjef,
S
skoiesjef? Er det mange søkemange smA og store tildragelser for denne oppgaven, er det helt
i min tidligere hjemkommune.
SAledes Apnet jeg med forventfling forrige nummer av
Komposten og kastet med over
ordfØrer Jorunn Buers skarpsindige observasjoner om hØstmØrkets innvirkning pa menneskesinnet; mange blir faktisk
deprimerte! Mange takier i dette like godt. Tung tid for folket.
Gratulerer!
Men det er ogsA spennende
tider fAr vi vite. Budsjettider!
Man fornemmer aktiviteten,
konstellasj onene, kompromissene. Hva vet vi? Faktisk ingenting. Ikke et eneste ord om
budsjettarbeidet er A finne i avisen, bortsett fra at det er spennende - for ordfØreren, og formodentlig for politikerne og
administrasjonen.
Men budsjettet har ogsA allmennhetens interesse. Vi har
faktisk bay pa A fA vite noe om
det. I kommunelovens §4 heter
det: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet.
Forholdene skal legges best
mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fyIkeskommunale forvaitning."
NAr man da, som Enebakk

uforstAelig at det faktisk ikke
informeres om noe sA sentralt
som budsjettarbeidet. Jeg vetger A tro at det skyldes manglende forstAelse av hva lokaldemokrati og medvirkning handler om, snarere enn et Ønske om
minst mulig innblanding i prioritering av egne prestisjeprosjekter framfor fellesskapets
beste.
Men det er mer A undre seg
over enn manglende budsjettinformasjon. For hva med skolebruksplanen? Hvor iangt er
planleggingsarbeidet kommet
nAr det gjelder seksAringenes
inntog i enebakkskolene? Hva
blir det endelige prisen pA skoleutbyggingen i Ytre Enebakk?
NAr starter utbyggingen pA
Hauglia? Slike ting vii folk vite
noe om. Og hva med planene
om musikkskole? Blir det piass
i 1997-budsjettet, eller er ptanen skriniagt? Hvor skal skolefritidsordningen i Kirkebygda
holde til? Videreføres midlertidigheten i Kuiturformidlingssenteret nok et Ar? Hvordan stAr
det til med bemanningen av
byrAkratiet etter at de middelaldrende menn takket av som
ledd i en karriereutvikling? Har

re? Mange med meg ønsker
svar pA disse spørsmAlene.
I stedet for A imøtekomme
publikums informasjonsbehov,
benytter ordføreren sitt hjørne
til tannløs smApiudring om
hØstmørke og depresjoner.
En gang I verden var det god
latin A aviede atale og plagsomme barn som slo seg vrange.
Pense dem inn i riktige og konstruktive tankebaner. Men, fru
ordfØrer, det er ikke barn du
henvender deg til. Det er voksne mennesker med et legait
krav pA A bii informert. Med
andre ord; du har feilberegnet
ditt publikum.
SA langt har Enebakk vcert et
godt sted A bo, og fattigdomsstempelet har blAst bort med
vinden. Tilbake stAr bygdas tAlmodige innbyggere, hvis dugnadsAnd er prisverdig. Den har
framskaffet samfunnshus, barnehager og et mangfoid av tilbud i lag og foreninger. Siden
den offentlige belønning oftest
kom i form av svultstige byprisninger i høystemte festtaier,
kan man saktens kjøpe biomster til seg selv. Andre har i alle
fail ikke fortjent dem!
Aslaug Tidemann

i Ytrebygden
som med dette vii rette en
hjertens takk
til vAr avholdte og eiegode
hverdagshelt!
Tre ganger tre
hurra for den
ailtid blide og
hjelpsommemannen som
kjØrer posten
her i Ytre vinter som
sommer i all slags vier. Alitid
pA farten med sitt gode humor
og sine abiegøyer. Det er alitid
en giede A gA til postkassen for

Vennlig
hilsen Kiara,
skrøpelig og thirlig
til beins, nesten blind,
nesten dØv, 89 ár.

Enebakk
Arbeiderparti
Nominasjonsmote
Det innkabies tit mote for valg av utsendinger til nominasjonsmøte i Akershus Arbeiderparti:

onsdag 4. desember ki. 1800
ikantina, Herredshuset.
Fylkespartiets nominasj onsmØte skal vetge representanter til
Stortingsiista.
Medtemsmøte avhotdes samme dag kt. 1900.
Styret
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Aktivt gulibrudepar i Ytre Enebakk
7.
Den
desember
1996 har Else og
Nils Wiik vrt
gift i 50 Ar. De
har bodd pA
Haraldstad i alle
disse Arene. Her
har de fØrt et
svrt aktivt liv
med mye foreningsarbeid. De
har begge to lagt
ned et stort
arbeid i DRIV.
Her har de vrt
medlemmer i henholdsvis 50
og 60 Ar. Nils var med og stiftet
DRIV. Ved siden av arbeidet
med administrasjon og arrangementer har de begge to vrt
aktive idrettsutØvere. Nils har
vel vrt mest allsidig, med ski
og orientering som hovedinteresser. I orientering har Else
fulgt ham godt som aktiv orienteringslØper i mange Ar. De har
begge sittet i styret i Romerike
orienteringskrets.
Tillitsverv og dugnad i DRIV
skal vi ikke prove a regne opp,
men vi nevner at Nils har vrt
leder og Else sekretr i hovedstyret. Det bør vel ogsA nevnes
all oppliering de har drevet med
blant barn og ungdom i A lese

kart og bruke kompass. De er,
sA vidt oss bekjent fortsatt
behjelpelig med a lage løyper
og undervise skoleelever i onentering.
Vi kan ikke skrive om Nils
og Else uten A nevne BrAtan. Vi
som har tatt turen innom der for
A fA en pause, glemmer ikke sA
lett den gode duften av vafler,
og Else som sto over gassen
med et stearinlys ved siden av
seg og tryllet fram gyldne vaffelplater. Her holdt de det gaende hver søndag med skifre i
12-14 Ar. Alt dette arbeidet var
dugnad - uten lønn.
Et annet fint tilbud som de
har drevet med i mange Ar er
skiskole for barn. Vi tipper det

er mange som
husker innsatsen til Else og
Nils for A lre
dem a gA pA
ski.
Det er
mange forefinger som har
nydt godt av
arbeidet til
Nils, og det er
vel nesten ikke
et barn i
Enebakk som i
løpet av sin
skoletid fra 1970 til -90 ikke
har vrt pA kontoret pA Ytre
Enebakk skole for A fA plaster,
litt trøst eller hjelp til A lØse et
eller annet problem.
Men det er nok familien som
har kommer i fØrste rekke i alle
disse Arene. De har tre barn, og
har etter hvert fAtt seks barnebarn. Ved siden av fulle stillinger i arbeidslivet har de drevet gardsbruk pA Haraldstad i
en Arrekke. Som pensjonister
vet vi at de har hendene fulle,
det mangler ikke pa hobbyer.
Vi Ønsker det aktive gulibrudeparet hjertelig til lykke med
dagen den 7/12. Vi haper dere
fAr mange fine Ar fremover.
Hilsen venner i Ytre Enebakk

1997 nr tartskuddci for gmnnLo1er fo
flØs
men - Reform 97. ira og med
dcl C skoleiret lflfltUfC" 10-cog
grunnskole meri obligatorisk
skolestart for alle scksAringer.
Reform 97 liar sammenheng
tiled ft fopiene isen vtdegcigiform94)
code oni,
0

Refotm 97'i
e"unn mcd et nyft lre
verk, en bcreiconn der
gninosl'olen far an. \ al for ci
rnedvirke lii at barn og unge
IL, gade oppvekstvilk, en

Auiu'ureIonn mcd s1 apende
rirksoinhetei sopi skal vere en
del a skolens hverdtg i sarnarlitid tried lokaic kui iurinstiluajoller.
Den nyc Irereplanen skal
iimfcres i løpet av tie ar. I
1997 for L kiasse (6-aringenc)
saint 2., 5. og 8. klasse 11998
f1ger hereplanen for 3., . øg
9, klasse og i 1999 skal 1
planen vere innført for ale
pa ale kia scirinn
itakt
1Jreplan.
itc mr om
rm 97 - ta kontakt med
skolen el.ter kommunen. Dc
}.an op
8003 I997e1i
1arcp1rntnc pci teme'ttf VI
1

.
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Historieboka om Driv

Frisk luft og godt humor i femten ár

Et av bildene fra boka om Driv: Kretsmestere 4x10 km stafett 17.
februar 1946 pa Nesodden. Vi ser Ivar Bjerkeland, Nils Wiik, Kdre
Myhre og Roif Buer.
llerede i desember 1993
startet jobben med jubileumsboka som kommer Ut 10.
april 1997. Idrettslaget fylier da
60 Ar, og det er en sprek 60Aring som skal presenteres i
bokform.
Redaksjonen med Magne
Johansen, Rolf Solberg, Inger
Key Thoren og Tore Pettersen
har i løpet av tre Ar fAtt et
meget godt bilde av idrettslagets historie, gleder seg til A
dele smA og store begivenheter
med alle interesserte.
Dette blir ikke bare en bok
om idrettslag.t, men ogsA en
historiebok om Ytre Enebakk
med mye bilder - bilder som
ikke mange har sett for. Du kan
blant annet finne bilder av
hAndballjenter fra 1947 og se
hvordan det sA Ut pA Mjr for.
anlegget begynte A ta form.
Idrettslaget har Atte aktive
grupper, og boka tar for seg
etablering og utviklingstrekk.
Da Driv ble startet i 1937 var
det omrAdet rundt Bekkelaget
og Haraldstadkroken som var i
sentrum. I boka vii du finne et
oversiktskart over Drivs anlegg

A

Dette bildet av de lystige gutter og jenter i Frisk Luft erfra 1992, da de mottok Kulturprisen.
rekkspillklubben Frisk
Luft fyller 15 Ar i Ar, og
dette skal markeres med jubileumsfest pA Ignarbakke lørdag
15. november.
Leder Odd Lillejordet forteller at i tillegg til fest, julebord
og clans til lystige toner skal
Kulturprisen for 1996 deles Ut
pA festen.
Som man kunne lese i forrige
utgave av Komposten er det
KAre Myhre som fir prisen i Ar.

T

Han er en av kruptappene i
Frisk Luft, og en kløpper til A
danse, ifølge Odd Lillejordet.
Frisk Luft er oppkalt etter
klubbens kjemungsmelodi, men
det er ikke den eneste gladlAten
som presenteres nAr de trAr til.
NA for jul er det ekstra mange
arrangementer A stille opp pA.
Det er slett ikke bare folk i
Enebakk kommune som har
glede av trekkspillmusikken til
Frisk Luft. De skal blant annet

underholde pA sykehjemrnene
pA GrUnerløkka, Ryen og TAsen
i Oslo na fØrjul.
De 16 spilleglade guttene og
den ène jenta som er med i Ar
stiller opp frivillig pA alle disse
arrangementene.
- Jobbene gir oss mye glede
og vi hAper og tror at vi ogsA
sprer glede blant andre, sier
Odd Lillejordet.

gjennorn tidene - hvordan f.eks.
fotballkampene har beveget seg
fra Ombergsletta og til
Drivplassen og Mjr stadion.
Vi sakser et fornøyelig
avsnitt fra boka:
"...det kunne viere kaldt da
Karl Wiik tidlig i otta rusia ned
i fjøset pA Haraldstad. Driv
skulle arrangere langrenn ...og
som vanlig hadde Nils Wiik fAtt
bestilling pA 50 liter kumelk...
Alle som deltok i Drivs langrenn rundt 1940 mtte\ drikke
minst efl glass nykokt melk
etter mAlp1assering.. Melka
mAtte ned. Ikke for A fA ny
energi, men for A fA tilbake varmen i kroppen.."
NA hAper Driv ogsA A fA deg
med pA laget for a ferdigstille
boka. De Ønsker A styrke laget
med interessenter som kan
bidra Økonomisk. Du eller din
organisasjon kan enten bestille
forhAndsnummererte eksemplarer av boka, eller organisasjonens/bedriftens navn kan komme med i boka pA en egen side.
"Lagleder" Tore Pettersen oppfordrer til A ta kontakt pA tlf.
64924746 snarest.
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Spennende told for skolen og
skoleslmefen
Roar Paulsrud (bildet) ble nylig fast tilsatt som skolesjef i Enebakk kommune.
- Det er ekstra spennende a jobbe i skolen i dag,
sier han til Komposten, og sikter Iii Reform 97 med
skolestart for seksâringene og alt det kommer til a
bety av satsing We pa videreutdanning for Irere og ledere og utbygging av skolene.

Av Randi Bodin

R

oar Paulsrud, 54 hr
gammel, ble født i
Gausdal kommune,
men flyttet allerede 17 Ar-gammel til hovedstaden for a utdanne seg. Det var 1rer han yule
bli - og det ble han.
Han har mange interessante
oppgaver bak seg i skolen,
blant annet som herer pA folkehøyskole i Leira, som rektor pA
Hagen skole i Hobøl og pA Ytre
Enebakk skole, og fra 1987
som pedagogisk konsulent her i
kommunen. Og nA altsA som
skolesjef.
NA er han slett ikke helt fersk
som skolesjef i Enebakk. Han
har fungert i stillingen mer eller
mindre i et par Ar, og han synes
at det allerede er grepet tak i
det som er aktuelt i forbindelse
med den store utfordnngen
Reform 97 er.
- Det som er oppgaven nA er
A videreføre den kursen vi allerede har iagt, sier han, og synes
Enebakk kommune har kommet
langt nAr det gjeldet A legge til
rette for reformen. - Innenfor de
rammer vi har til rAdighet, presiserer han.
Faglig forberedelse
- Sammen med pedagogisk
veiledningstjeneste er det vi
som har ansvar for A oppdatere
de som jobber i skolen, sier
Paulsrud. - Vi skolerer plangrupper fra de enkelte skolene
og arrangerer kurs innenfor
Reform 97, bAde om ettermiddagene og i tilknytning til planleggingsdager.
- Flere Irere og fØrsko1e1rere her i Enebakk tar nA 5-10Ars pedagogikk pA høgskolenivA. MAlet for oppdateringen er
at smAskolen skal ta med seg
det beste fra skolen, slik den
var, og førskolen.
- Ungdomsskolene har i disse
dager hatt kurs i prosjektarbeid.
Roar Paulsrud legger ogsA
vekt pA lederkursene somallere-

de er satt i gang.
- Det er krevende A vre
leder i dagens skole, og vi følger et oppkeringsprogram for
rektorer og undervisningsinpektører i emner som lederadferd og skolekultur.
Skolesjefen forteller at
Enebakk kommune tilbyr et
kompetansehevingsprogram,
som selvsagt kunne vrt mer
omfattende, men som nØdvendigvis mA holdes innenfor de
rammer som er gitt.
- Vi fAr nA statlige midler i
tillegg til de kommunale, midler som er Øremerket for kompetanseheving i forbindeise
med Reform 97.
Muligheter innenfor
rammene
- Selvsagt jobber vi for A Øke
rammene og A oppnA bedre
økonomiske muligheter, men
jeg er mer opptatt av at vi mA fA
utnyttet de mulighetene vi har
innen for vAre nAvrenede rammer. Det er flinke folk i skolen
bAde pA ledernivA og "pA gølvet", ogjeg føler at vi drar godt
sammen her i kommunen, konstaterer skolesjefen.
Bygningsmessige
forberedelser
Det er tre skoler i Enebakk
kommune som skal forberedes
til Reform 97. Det er Ytre
Enebakk, Kirkebygden og
Hauglia skoler.
- Det var naturlig at vi begynte med Ytre Enebakk skole,
fordi vi der allerede hadde store
problemer med inneklimaet,
forteller Roar Paulsrud. Skolen
skal nA bli "friskmeldt', i og
med at vi rehabiliterer den
gamle skolen samtidig som vi
bygger Ut for A forberede reformen.
Skoiesjefen vii gjeme fremheve at budsjettet for rehabilitering og utbygging av Ytre
Enebakk skole ble redusert fra
17,5 til 16,5 millioner kroner,
absolutt et poeng A ta med seg i
disse tider.
- Og det ble heller ikke opp-

fattet som et problem i formannskapet i kommunen, konstaterer skoiesjefen med et
smil.
PA den annen side viser det
seg at rehabiliteringen av
Hauglia skole blir noe dyrere
enn forventet.
- Det gamie ventilasjonsaggregatet mAtte rehabiliteres,
og med de inneklimaprobiemer
mange skoler har i vAre dager,
er det noe vi mA ta alvoriig, sier
Paulsrud.
Kommunestyret vedtok A
bevilge kr. 1.450.000 til Haugha skole i kommunestyremøtet
4. november. En million kroner
skal overføres fra utbyggingen
av Ytre Enebakk skole.
Forsvarlig utbygging
Selv om' Kirkebygden skole
foreløpig mA se langt etter fullstrendig utbygging og rehabilitering, er skolesjef Paulsrud
fornØyd med - Ut fra de rammer
kommunen har - at to av tre
barneskoler stAr ferdig til
Reform 97.

- NAr det gjelder Kirkebygden skole har vi tatt kontakt
med rektor og bedt om at skolen selv prover A tenke utradisjonelt med henblikk pA A
utnytte de arealer skolen har i
dag og de arealer de trenger.
Inntil skolen kan bli utbygget
skal det plasseres paviljonger
(midlertidige lokaler) pA skolens omrAde.
Han vii gjerne fremheve at
det skal bli nok plass til alle,
bAde seksAringer og resten av
elevene.
Bedre arbeidsforhohd
Roar Paulsrud vil gjeme poengtere at selv om dagens utbygging er beregnet pA Reform 97
og seksAringenes inntreden i
skolen, er det ingen tvil om at
lereme etter utbygging og
rehabilitering fAr vesentlig bedre arbeidsforhold.
- Dette kommer bAde kerere
og elever til gode, og vi er faktisk stolte av at vi - i forhold til
mange andre kommuner - er
kommet sApass langt med for-

beredelsene til reformen her i
Enebakk, sier Paulsrud.
Lrebøker - en utfordring
I prinsippet er det staten som
skal dekke utbyggingen av skolen for seksAringer, og for
Enebakk kommune er beløpet
satt til kr. 10.963.000. Dette er
ikke et belØp kommunen fAr i
hAnden, sA A si, men det tas opp
et lAn som staten tilbakebetaler
over 20 Ar.
I tillegg gis det et driftstilskudd, som for 1997 blir pA 1,5
millioner kroner, som skal dekke økte utgifter til kerere,
bøker, skoleskyss etc. for seksAnngene.
Paulsrud synes at beløpet
dekker rimelig bra de økte
utgiftene - bortsett fra nAr det
gjelder nye kerebøker.
- SpørsmAlet om kerebØker
blir nok en utfordring for
Enebakk kommune, slAr han
fast til slutt.
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N a* kom mer f ramt'idens bank
"mann av huse".
- Det høye pengeforbruket
gAr nok stort sett av folks oppsparte midler, men jeg hØrer
bjellene ringer i bakgrunnen,
sier han, og legger til at vi mA
vokte oss vel for a havne i samme situasjon som ph slutten av
Attitallet.

Allerede i 1852 ble opprinnelsen til dagens
avdeling av
Sparebanken NOR i
Enebakk stiftet. Noen
av bygdas store menn
kom sammen og
Enebakk Sparebank ble
en realitet. Etter hvert
har bankene fusjonert
og skiftet karakter.
Banken har haft forskjeflige navnSparebanken
Oslo/Akershus og ABCbank. Etter enda en
•fusjon med flere av sparebankene fikk den naynet Sparebanken NOR.
Av Anne Lund

S

parebanken NOR er en av
landets fire største banker. Den har avdelinger i
hele landet fra VadsØ i nord til
Kristiansand i sør, men hovedtyngden ligger i det sentrale
Østlandsomrâdet.
Enebakk er en avdeling av
distriktsbanken i Folio.
Sparebanklforretningsbank
Sparebanken NOR er delvis
selveiet, og i Enebakk har banken ca 40 prosent markedsandel.
- Vare stØrste konkurrenter er
den nyetablerte Enebakk
Sparebank og Postbanken, forteller banksjef Johan Fredrik
Muller. - Det er stor konkurranse i bankmarkedet, til stØrst
glede for dere kunder, legger
han til. - PAgangen av lãnekunder er upâldagelig - i Enebakk
er det for tiden ca 260 millioner
kroner utlant og 140 mill. i innskudd.

Som allti4 blide lies bak skranken i Sparebanken NOR. Fra yenstre Esther Larsen, Rannveig Rennehvammen, Karin Bjerkly,
Johan Fredrik Muller; Beate JØnsberg og Per Helge Grindheim.
(May-Liss Solberg var ikke til stede da bildet ble tatt.)

Sparing
Nãr det gjelder sparing er det
ikke bare pa høyrentekonto du
kan plassere sparepengene
dine.
- Du fAr ofte høyere avkastfling gjennom sparing i aksjefond, rentefond etc. forteller
Muller videre. - Det er viktig A
huske at banken er en forretfling. Vi mA ha penger A forvalte videre og vi "selger" lAn. Det
kreves at vi tjener penger ph
driften, og det koster mer A drive en bank med fysisk tilgjengelighet. Slik tilgjengelig med
skrankebetjening koster selvsagt mer for kunden enn automatiserte tjenester.
- Utviklingen viser at andelen
kassetransaksjoner er i sterk tilbakegang, mens antall automatiserte tjenester er stigende.
Banksjefen legger ikke skjul
ph at denne utviklingen er i trAd
med bankens Ønsker, og han
spAr flere nisjebanker av typen
telebank.
- Alle betalingsoppdrag kan
ordnes hjemmefra. Disse tjenestene er bAde. rimeligere og
raskere, reklamerer han, og
lover samtidig at banken fortsatt - og i stone grad enn tidligere - skal drive forretning, selge lAn og yte økonomisk rAdgivning.
Stor takhøyde
I avdelingen i Enebakk er 6,8
Arsverk fordelt ph Atte mennesker. Miljøet er upAkiagelig, noe
man merker allerede nAr man
trAr over dørterskelen. SpØk og
latter sitter lost, men de gAr heller ikke av veien for A ta opp
konfrontasjoner. Personalpolitikken er i fØlge banksjefen
bygget ph takhøyde og godt

teamarbeid.
- Jeg ønsker ikke a bli oppfattet som autoritr, men samtidig
skal det ikke vre tvil om
hvem som er lederen.
- Dette var et veldrevet kontor for jeg dukket opp, understreker han. De store reformene
bar altsA ikke vrt nØdvendige,
men han synes det er spennende a vre med pa utviklingen
av automatisering av banktjenester.
Egen oppkeringsavdeling
For a holde de ansatte oppdaterte og kompetente har
Sparebanken NOR en egen
opplaningsavde1ing.
- Det stifles store krav til de
ansatte og vi krever en felles
holdning i alle Sparebanken
NORs avdelinger. Dette for at
kunden skal fA uk behandling
og oppfølging uansett avdeling,
sier Muller.
Alle NOR-bankene i Follo
har ogsA et egen bedriftssenter
pa Ski. Her har de spesiell
kunnskap for bedriftskunder.
Banksjefen i Enebakk fØler det
trygt a kunne henvise slike kunder videre til bedriftssenteret, i
og med at markedet i Enebakk
pa dette omrAdet blir for
"magert" til at det kan ytes den
service og kompetanse kundene
fortjener.
Dagens Økonomiske situasjon
Med den frie konkurransen har
lAneienten gAtt ned til glede for
kundene. Bankene stiller lavere
krav til egenfinansiering; ofte
lanes mer enn 100 prosent Ut.
Men hva skjer den dagen renten
igjen stiger eller det blir dArligere tider? Banksjefen ser med
gru ph at enkelte nA lAner seg

Jusstudenten ble banksjef
PA grunn av konkurrandesituasjonen er arbeidet i bank langt
mer personalavhengig enn tidligere. Ansiktet utad og høy servicegrad er kanskje den viktigste konkurransefaktoren ved
siden av pris. Det kreves flere
medarbeidere som kan arbeide
med salg og rAdgivning fremfor
skrankeekspedering.
Det var en ren tilfeldighet at
Johan Fredrik Muller havner i
lederstolen i en bank.
Opprinneiig studerte han jus,
men det ble med 1. avdeling
eksamen. Han stiftet familie og
- som han selv spØkefullt sier
det - penger skulle tjenes ph
rlig vis. Dermed ble det
Bankakademiet og jobb som
bankfunksjonr.
Bama hans - en gutt og en
jente - har allerede rukket A
gjøre banksjefen til bestefar til
to. Mye fritid bevilger han seg
ikke. men gjc3r han det er det
fanñlie og gode venner han vier
tiden til. Han forteller oppglØdd
om trivelige lutefiskiag med
kameratgjengen, der all tilberedning av mAltidet foregAr i
fellesskap.
Engasjert
At det blir sA som sA med fritid
kan banksjefen skylde seg selv
i stor grad. Han er aktiv i store
og smA spørsmAl, og styrevervet i EHHI krever tid.
- Men dette arbeidet gir meg
bedre innsyn i og stone oversikt over hva som rØrer seg i
bygdas nringsliv. Det gir ogsA
meg, som er bosatt utenfor

Enebakk, nødvendig lokalkunnskap, mener han.
Sparebanken NOR i Enebakk
er—med ph A stØtte kulturlivet i
kommunen.
- Det har aldri vrt politikk
for høye smørbrød i denne banken. Det meste av det som er av
overskudd gAr gjerne til sponsing av lag og foreningsliv. Vi
føler at vi da fører kapital tubake til kundene samtidig som vi
stØtter floe som er meningsfylt.
Ny tid - nyc muligheter
Enebakk kommune har valgt
Sparebanken NOR som samarbeidspartner.
- NA hAper vi A komme fram
til betalingssystemer som fungerer godt for alle innbyggerne
i kommunen, forteller han. - Vi
er inne i en nye tid og ma se ph
oss selv som et serviceorgan.
Det gjelder enten man driver
bank eller kornmune, slAr banksjefen fast.
Fremtiden er ikke langt unna.
Antagelig blir det svrt fA banker igjen av det slag vi er vant
med. Til gjengjeld kan vi fA
økonomisk vurdering til nr
sagt alle døgnets tider, regninger kan betales pr. telefon og
lønnen vAr blir rundt Arhundreskiftet ladet opp ph kortet.
Bank.sef \Ilrar
Pk
utviklingen, selv om han ser at
utfordringene blir mange.
For det gjenstAr A se om vi
benytter oss fomuftig av tiden
vi sparer.

Ikke redd for reformer.
Banksjeffohan Fredrik Muller
ser positivt pd utviklingen i
bankvesenet.
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Program
November:
14.46. Bokmesse pA Enebakk folkebibliotek. Arets bøker for
barn og voksne star utstilt i biblioteket.
Torsdag Id. 15-20, fredagflØrdag U. 10-15.
16.

Apning av utstilling av Bjorn Christiansen.
Sted: Râdhuset, kommunestyresalen U. 1300.

16.

Tone Boistad FlØde. Fortellerforestillingen "Broen over
stjerneelven". Familieforestilling som passer for barn
fra 5 ãr. Sted: Enebakk folkebibliotek U. 1415.

17.

Apning av julehuset pa Larsbraaten. Thove Oppegaard.
Tid: kI. 1300.

17.

Hedmark teater, "Smâ nok ord". Hans BØrli i ord og
toner. Sted: Radhuset, kommunestyresalen U. 1900.

30.

"Frisk Luft'. 15-ars-jubileum m/utdeling av Kulturprisen 1996. Sted: Ignarbakke, arr.: Frisk Luft, U. 1800.

23.-8/12 Galleri Loppa. Juleutstilling. Atte kunstnere selger
ulike bilder. Vi mØter bilder av Per Ung, Terje Risberg,
Bjorn Saastad, I3jørg Tveten Stjemstad, Ellen Tangen,
Elisabeth Mauseth, Mari Krokann Berge og Astrid
Skaaren Fystro.

• DIN LOKALBANK

Bankmedarbeider (deltid)
Stillingens arbeidsoppgaver vii bLa. vre:
- saig av bankens produkter og tjenester
- skranke- og kassearbeid
- avstemming
- depot
Vi Onsker er medarbeider som:
- har utdannelse innen Økonomiimarkedsføring
- har kontaktskapende og resultatorientert legning
- har evne til a ta initiativ og arbeide selvstendig og i team
- haoidenssans og gode samarbeidsevner
- er seriøs og systematisk og liker a se resultater av egen innsats
- en funk til a planlegge og prioritere tiden
- er omstillingsdyktig og fleksibel
- har erfaring fra bank/finans eller tilsvarende
Vi tilbyr:
- interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
- store utviklingsmuligheter
- lØnn etter avtale
For ytterligere informasjon, kontakt Ase Killerud pa telefon
64927030. Skriftlig søknad med kopi av attester og vitnemâl
sendes til:
Enebakk Sparebank, Lillestrømveien 835,
postboks 13, 1912 Enebakk.

Desember:
Enebakk Biandakor. Mari kirke U. 1700. Enebakk
01.
kirke U. 1900.
04.

08.

"Nisser og vetter". Foredrag av prof. Olav Bø.
Am: Husflidlaget. Sted: Holtop Id. 1900.
BiIl.prIs kr. 50,-.
Pamelding til Else Vardeberg, tlf. 64924504 eller
Ase BØhler, tlf. 64926212 innen 30/I1.
Lysmesse i Mari kirke. Deltakelse av Ytre Enebakk
skolemusikkorps. K!. 1800.

07.-15. Adventsutstilling den 7., 8., 14. og 15. Sted: Mjer
ungdomsskole kI. 1100 - 1600 (7.des.). U. 1200 - 1600
de andre dagene.
IL-12, Dukketeater av KjeIl Matheussen. Sted: Râdhuset,
kommunestyresalen U. 1100 6 g 1800 (11/12) og
U. 1000 og 1200 (12/12).
15.

23.

Søknadsfrist 1. desember 1996

Til saigs
Halvpart av koselig tomannsbolig
til saigs pa Flateby
1. etg.: vindfang, gang, kjøkken, 2 soverom og stue.
U.etg.: gang, toalett, bed, vaskerom, 2 soverom og TV-stue.
Eiet tomt. Godt vediikeholdt We ute og inne.
Takst 620.000/720.000. Kontakt Bodil Merete Myrvold, telefon
64990100 for prospekt og visning.

Selges pa grunn av flytting
ISEKI 8 hkjord-/snøfreser selges kompl. kr. 9.500,-.
Henv. tif. 64 92 50 26.

Diverse

Vi syngerjulen inn. Kirkebygden Misjonsforening.
Sted: Emaus bedehus U. 1600.
Enebakk kammerkor. Lille julaften-konsert.
Sted: Enebakk kirke U. 2200.
Det videre programmet for kulturdagene kommer i senere
nummer av Komposten.

Nettverksprosjektet/
prosjekt enslige forsorgere
Han du "problemer" med - eller Ønsker generell informasjon
om:
- økonowi/gjeld
- utdannelse/kurs
-jobb
- barnepass
- temakvelder
- fritid
Ta kontakt med prosjektet pa tif. 64925730 eller 90 200 350, sA
kanskje vi kan hjelpe deg. Husk at tirsdager er det bading fra U.
1800 til 2000.
Hilsen fra prosjektleder Trine

Barneloppemarked
i Lotteberg barnehage i Kirkebygda lØrdag 30/11 U. 11001500. Saig av nytt og brukt barnetØy og barneleker og utstyr til
barn. Saig av kaffe, saft og vafler. Utlodning. Overskuddet gan
til innkjøp av leker til bamehagen.
Foreldrerddet

Sunnmorsiaget i Folio
Ønsker velkommen 61 mote pa Ski menighetshus, Kirkeveien 3,
1400 Ski, torsdag 21. november U. 1900.
øystein Bjørdal: Sunnmørsk sangkveld.
For julestria setter inn for fulit inviterer vi til en kveld med ekstna mye sang ledet av sunnmøringen, presten og sangeren
øystein Bjørdal. Det er plass til bade flene deltakere pa mØtene
og flere medlemmer i Sunnmørslaget. Ta gjerne med venner og
kjente. HAr du idéer eller fonslag til vArens progrm hører vi
gjerne fra deg.
Vet mØtt
Inge Bjørdal
formann

Vedtak om
postkontornettet
Postsjefen ved Ski postkontor
fattet den 6. november 1996
fØlgende vedtak om endringer
i postkontornettet for Enebakk kommune:
1912 Enebakk postkontor legges ned med virkning fra 1.
februar 1998. Det blir ingen
endring mht postnummer og
navn.
Landposttjeneste opprettes
med virkning fra samme dato
til oppsittere med postadresse
1912 Enebakk.
Enebakk kommune vii bli
underrettet nan det gjelder et
foreliggende forslag om
endring av ekspedisjonstid for
Flateby og Ytre Enebakk
postkontorer.
Det gjøres ogsa oppmerksom
pa at postnummer og navn
opprettholdes pa grunn av
pagaende arbeid i Postens
sentralledelse vedrØrende forslag om endring av postnummersystem pa landsbasis. sa
snart det foreligger avklannger vil det bli gitt informasjon
om dette.
Postsjefens avgjørelse kan
paidages til Postens sentralledelse innen fire uker etten at
melding om vedtak en mottatt,
og kommunen mA da fremme
kiagen for Ski postkontor
innen 9. desember i Sr.
Posten vil gjerne gjøre oppmerksom pA at Uager fra
enkeltpersoner, velforeninger
etc. skal kanaliseres til kommunen.

IV

Info

IV

Svommingens
dag
Kultunavdelingen i kommunen vil gjerne minne om
SvØmmingens dag, som
arrangenes

søndag 17. november
Dette skal markere. i .Enebakk med Apent bad mellom
k1. 1000 og 1400. Det en
Norges Svømmeforbund som
inviteren til denne dagen i
samanbeid med landets svØmmekiubber for fit til en positiv og giedelig opplevelse for
hele familien. Enebakk kommune v/kultunkontoret ersammen med Enebakk ungdomsskole med pa et "spleiselag"
for A holde badet apent denne
dagen.

Hele familien er
velkommen

KOMPOSTEN

Ledige stillinger

-

j

Pleie- og omsorgsavdelingen

Pleie- og omsorgsavdelingen

Pleie- og omsorgsavdelingen

Pleie- og omsorgsavdelingen

har følgende stillinger ledig
ved Gaupeveien bokollektiv:

Enebakk syke- og aldershjem
sØker:

Enebakk syke- og aldershjem
søker:

Dagaktivitetsavdeling for
mennesker med psykisk
utviklingshemming

-

-

Nattevaktstilling 50%
som miljøarbeider. Dette er
et sykevikariat fram til
1/9-97.
Miljøarbeiderstifling
59,15% for fast ansettelse.
Turnusarbeid med helgevakt hver tredje helg.
Miljøassistent 16,4%,
helgevaktstilling.
Miljøassistent 16,4%,
helgevaktstilling.
Gaupeveien bokollektiv er en
bolig for fern personer med
psykisk utviklingshemming.
Spørsmál angende stillingene
rettes til boligleder Lisbeth
Ringseth, tif. 64925631 eller
Unni BØhler, tif. 64924460.
Alie stillinger er ledig for tiltredeise fra 1/1-97.
Søknad sendes:
Pleie- og omsorgsavdelingen
vlUnni BØhIer, Kopãsveien 7,
1914 Ytre Enebakk.
Søknadsfnst 14 dager etter
utlysing.

Faglig leder
pa sykehjemsavdeling

100% stilling med arbeid hver
tredje heig, for øvrig vanlig
dagarbeid. 80% stilling uten
helgearbeid kan vurderes.
Organisatorisk plassering:
Faglederstillingen er administrativt underlagt driftsleder for
sykehjemmet.
Arbeidsoppgaver:
Faglig leder vil ha det faglige
ansvaret for avdelingens daglige drift, inn- og utskriving av
beboere, $rØrendekontakt,
faglig veiledning av personalet, pleieplaner og tildeling av
tjenester.
Kvalifikasjoner:
SØker til stillingen mA were
offentlig godkjent sylepleier. I
tiliegg legger vi vekt pa:
Personlig egnet
Interesse for a drive
faglig veiledning
Evne og viije til samarbeid og nytenkning.
Relevante kurs/faglig tilleggsutdanning vii were en fordel.
Det tas forbehold om budsjettmessig godkjennelse.
Du er veikommen til A ta kontakt med driftsleder Grethe
Venner, tlf. 64924460 for nrmere opplysninger. Søknad
sendes innen 5/12-96 til:
Pleie- og omsorgsavdelingen
Enebakk kommune,
Kopãsveien 7,
1914 Ytre Enebakk.

Registrering av Iydutstyr Enebakk Musikkrâd
Det er sendt Ut registreringsskjemaer vedrørende registrering av
lydutstyr.
Det ser Ut til A were relativt lite utstyr ute blant organisasjonene,
men det finnes andre som har slikt utstyr.
Enebakk MusikkrAd har pAtatt seg A registrere det som er av
utstyr i klubber og lag. Hensikten er A fA til et samarbeid mellom klubbene slik at ikke alle trenger A investere i kostbart
utstyr.
Registreringsskjema kan fAs ved henvendelse til kulturkontoret. Der vil ogsA de innkomne skjemaer bli arkivert.
Skjemaet sendes til:

Enebakk Musikkrâd
v/Terje Hansen
Haugvn. 45
1911 Flateby

Offentlig godkjent
sykepleier

Fast 18% helgestilling
Vikariat 50% grunnet
omsorgspermisjon fram
til 15/11-97.
Sykepleiere er lØnnet etter
st.kode 7174 ltr. 17-25.
Offentlig godkjent
hjeipepleier
Nattevakt 59%
sykevikariat
Nattevakt 29% fast
stilling
Fast 15% helgestilling
Hjelpepleiere er lønnet etter
st.kode 7076 ltr. 7-17.
Kontakt gjeme driftsleder
Grethe Venner for ruermere
opplysninger, tlf. 64924460.
SØknad sendes innen 1/12-96
til:
Pleie- og omsorgsavdelingen
Enebakk kommune,
Koptisveien 7,
1914 Ytre Enebakk.

Avdelingen gir i dag et tilbud
til totalt seks personer og drives for tiden av en ASVObedrift, Enebakk Produkter
A/S. Dagaktivitetsavdelingen
ligger i samme bygningen som
ASVO-bedriften.
Enebakk kommune vii fA
driftsansvar for denne avdelingen fra medio april 1997 og
søker derfor etter personer som
kan ta ansvar for en slik avdeling. Avdelingen ligger administrativt inn under pleie- og
omsorgsavdelingen.
Det vii bli totalt fire hele stillinger knyttet til avdelingen
hvor vi ønsker forskjeilig fagkompetanse. Vi ønsker vernepleier, aktivitØr og hjelpepleier
i vernepleie. Dagaktivitetsavdelingen vii ha et nrt samarbeid med bAde ASVObedriften, voksenopplring og
bolig. De som blir ansatt vii
were med pA A forme avdelingen videre fremover. Viktige
sider avdelingen bør ivareta er
arbeid, aktiviteter, miljøarbeid,
ADL-trening og oppiring.
Følgende stillinger er ledig for
tiltredelse fra 1. februar 1997:

- 100% stilling som hjelpepleier I vernepleie, l.k, 7465,
ir 4, itr. 15-21
100% stilling som hjelpepleier i vernepleie, i.k. 7465,
ir4, ltr. 15-21.
Vi Ønsker primrt personer
med den aktuelle fagkompetanse, men andre med relevant
helse- og sosialfaglig utdanfling og praksis kan ogsA were
aktuelle. Vi vil legge vekt pA
evne til selvstendighet, samarbeid, fleksibilitet og kreativitet.
Du er veikommen til A ta kontakt med Unni BØhler eller
Fredrik Lied for nrmere opplysninger i tif. 64924460.
Søknad sendes innen 22.
november til:
Pleie- og omsorgsavdelingen
Enebakk kommune,
KopAsveien 7,
1914 Ytre Enebakk.

- 100% stilling som vernepieier, i.k. 6455, lr 7,
ltr. 19-27
- 100% stilling som aktivitør,
l.k. 6891, 1r4, ltr. 15-21

Er du nyinnflyttet I Enebakk
Er du blitt kjent med din nye kommune?
Savner du informasjon om ting som skjer?
Ta kontakt med kulturkontoret. Kanskje vi kan hjelpe deg med
informasjon, kart osv.

Til arbeidsgivere i
Enebakk
kommune

Hilsen Kuturadministrasjonen,
Enebakk kommune. Tlf. 64 99 0190.

Det er anledning til .A bestille
preutfylte iØnns- og trekkoppgaver for arbëIdsgivere
som ieverer manuelle oppgayer for inntektsAret 1996.

Ell bergdaien tI Enebakk
9/11 Lotterud. Enebakk norci
men:
Onsdag 20/I1 Enehakk kirke, Barbøl. Ha
Torsdag 21/1i Daluijerdingen
Fredag 22/I I Daiefjerdingen
Mandag 25/I4 BarhI mot Ytre Enehakk
i V ZEw
.&a 26/I I
nni
Spyling av hovedvaedningsnettet
t.o.m. 6/12. Dat viii perioden kunne forekomme brunt vann. La
da .siangekran slà a renne til det blir rent.

Arbeidsgivere som Ønsker
dette mA gi melding til kommunekassen i Enebakk
innen 29. november 1996.

Kirkchvgd. n OR Y. E nca 'akk Vtsnnverk

Husk a oppgi organisasjonsnummer.
Med hilsen
Kommunekassereren
i Enebakk

KOMPOSTEN

FAG
Din lokale rørlegger

&

akk
Vskpskonter

v/Ole Anton Gystad

Val

Saig, service og montering
Radio, TV, video, antenner, parabol,
PC, alarm, kjøI, frys, vask og oppvask

,

41111110

40

Marit Elin Sørli

4b

Postboks 70, 1912 ENEBAKK

kraniosakralterapi, kostholdsvelledning, magnetfeitterapi
Dlplomfralnstifuu for Hellwtsmedisin-MedlemavNFs

Vakthold — alarmmottak,

Rugvn. 4 B

•VEDLIKEH OLD AS)

Saig, service og montasje

Postboks 9 - 1912 Enebakk
Mobil: 942 36 224 - Persons. 96722 77
Priv. 6492 6494

Sintibarq A 5urien coLt
1912 ENEBAKK
• Atitori900t ebsktroentrprenor
• AojtOrjSOrt telernslalIabOr ki TI 2
• Alt i .Ioktrisko frtgttillnslonor
•Mann- og ?yeriaIarno, kjobeanbogg
06 aM PRIS
VAR ES GUNSTIG
Tebefrox 64 92 62 20

Robert Wessel
pa

bade kjeper og selger.

Bolig-, fritids- og nringseiendommer.

Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulviegging

Ta uforpliktende kontakt.

\TRYTI EIENDOMSMEGLING AS

„.,o.,,

F1.1Io.090 $5

telefon 64 92 56 07
Ta kontakt
Mobil: 92 02 35 00
Lindell - 1914 Ytre Enebakk

._ ,..

Me. Er,.b.kk. 701.64 92 55 70

ENEBAKK ELEKIROSENTER ANS

3J IJ.J

Butikkog verksted pa Flatebysenteret

ERIKSEN
0 EIEN DOMSSERVICE

64 92 92 81
Saig, service og montering
Radio, TV, video, antenner, parabol,
PC, alarm, kjol, frys, vask og oppvask

iu:

REVEFARET

3J

31, 1914 YTRE ENEBAKK

- .AIt I bygningsarbeido
Nybygg/tilbygg og rehabilitering.

Forhândspris.
Graven og Overãs
TIf. 64 92 54 22/64 92 48 13
Mob. tlf. 942 07 423

64 92 63 00 -c

Elevene ved Mj2er ungdomsskole samlet inn 14.400 kroner i forbindeise med innsamlingsaksjonen "Miljø for
livet”. Elevene hadde fri fra
skolen og jobbet inn pengene. Bare 20 av elevene vaigte a mote opp pa skolen og
ha undervisning den dagen.
Mjr ungdomsskole har stilt
en skoledag til rAdighet til
TV-aksjonens disposisjon de
siste 15 Arene, og elevene
har samiet inn adskillige
tusener av kroner i Arenes
lØp.

00
100

TIC64 92 86 10
Maier & Tapetserer

Malerarbeid - renhold

innen kjoI, frys og aircondition

Alt i innramming
Rask levering

Megler'n I Enebakk
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe

-

3TJJ

1911 Flateby

alarmsentral

1912 Enbakk

(_

Ludvigsen Kulde

UTSIKTS
RAMMEVERKSTED

TLF. 64927900

Fotsoneterapi,aromaterapi,kinesio!ogi,øreakupunkfur,

Utlelé av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling
Vi holder til I Enebakk Melle
1914 Ytre Enebakk, tlt. 64924639
Mobil: 94232665-90884 944

BYGGOG

MiIjø for livet

TIf. 64 92 4630
Mobil 030 04 997 - 030 38 565

Personsøker 096 97823

ERIK KJELGAARD

ENEBAKK

Alt

- Døgnservice -

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 6492 63 03

ENEBAKKNATURTERAPI

Rorleggerfirma

64924891
B99 09 0'fl00te0 F,00 0 l.0h,ol
one
,
00,000, S K00h,9
.ogeg

Autorisert regnskapsførerselskap

TIf. 6492 70 44

d

Durud Gfird
1914 Ytre Enebakk

ENEBAKK VAKT
EVOSOGSERVJCE

Naturterapeut

0

din lokale byggmester

L.

ENEBAKK
VANN OG VARI\IIE

64929281

I1914YrREENESAKK-TLF:64924340

- fagkoonn.kap gir trygghet

Ikke la renskapsførindin bit et sjansespili!

gen

Butikk og verksted p Flatebysenteret

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

•• llPer-[rik Ostlie as

SERVICE

ENEBAKK ELEKTROSENTER ANS

ANDRESEN
SONNER A/S

BYGG.OGT0MMERMESTER

&

GRAFISKE TJENESTER
Grafisk formgivning
Fotosats
Produksjon av trykksaker
Produkt!Rekl.fotografering
Digital bildebehandling
F.M. FOTO & GRAFISK
1914 V. Enebakk - TIf. 64 92 47 58

ANNONSER ROMPOSTEN
OET SORER SEGI
1

Kulturen kan flytte inn pao Ifiven
Kultursjef Per Sandvik i
Enebakk kommune har lansert
en utradisjonell lØsning pa
kommunens plassprobleiner.
Han vilflvtte kulturadministrasjonen og biblioteket inn pa
ldven.

Kulturen i Enebakk
kommune skal kanskje
plasseres pa Iâven. I
hvert fall hvis kutursjef
Per Sandvik far det som
han vii. Det skal utarbeides et prospekt med
tanke pa a benytte
Iâven pa Enebakk prestegàrd til lokaler for
bade biblioteket og kulturadministrasjonen.

S
Ten
trivsel
tenk
Enebakk!

kolen i Kirkebygden trenger
mer piass, bibilioteket har
det trangt og RAdhuset blir for
lite Hvis prestegArdens lAve kan
brukes til det planlagte formAlet, er det mange problemer
som blir !Øst, mener Per
Sandvik.
- LAven er i god teknisk
stand, taket er allerede omlagt
og endel utvendige arbeider er
pAbegynt av Stiftelsen
PrestegArden Kunstsenter, forteller han.

Kultursjefen mener at det vii
styrke kulturetaten i kommunen
hvis den blir samlet undet ett
tak. Da vii man kunne hjeipe
hverandre pA tvers av avdelingene, f.eks. i forbindelse med
sykdom eller stØrre arrange-

menter.
Det koster penger A bygge
om lAven til formAlet - narmere
6 millioner kroner. Per Sandvik
hAper A fA over en halv million i
statlig støtte, og han synes ikke
det er ureaiistisk at pianen kan

realiseres i busjettperioden
fram til Ar 2000.
- NAr kommunen has plassprobiemer, vil de uansett matte
ta slike utgifter, konstaterer
han.

KOMPOSTEN

Organ isasjoner, foreninger og lag
Enebakk Pensjonistforening
feirer 25. ârs jubileum og julebord
onsdag 11. desember ki. 1630
pa Flateby samfunnshus.
Medlemmer bes melde seg pa tif. 64924382
innen 25. november.
Styret

Nasjonalforeningen
Enebakk
har fellesmøte onsdag 4. desember (OBS; merk dag
og dato) pa Herredshuset Enebakk U. 1030.
Bevertning: koldtbord, bløtkake til dessert
samt juiemesse og utlodning.
Vi Ønsker dere veikommen til denne siste samlingen i Ar.
Styret

(Trekningslisten for pensjonistforenings høslotteri er kiar og
interesserte kan henvende seg til. Enebakk pensjonistforening
v(Ase Fjellstad)

Arsmote
Det innkalies til ordinrt ârsmøte ilL Driv
søndag 17. november kL 1600
pa Ytre Enebakk skole.
Bare medlenuner som har betalt kontingent er stemmeberettigede. Arsmøtedokumentene kan fâs utlevert pa klubbhuset mellom ki. 1800 og 1900 fredag 15. november.
Styret

Julemesse
pa Misjonshuset i Ytre Enebakk
I hele host har det vert arbeidet iherdig for ft forberede ftrets
julemesse. Hovedgevinsten i fir blir en sykkel til en verdi av Ca.
2000 kroner, og ellers har vi mange spennende salgsartikler,
hftndarbeider m.m.
Julemessen begynner fredag 22. november kI. 1900. Rektor
Egil Sjaastad pA Fjelihaug skoler taler og vi fAr besøk av ungdomskoret DELKUS fra Ryenberget. Stor kakeutlodning.
Lørdag Apner salget Id. 1000, U. 1200 blir det familiemøte ved
misjonr Elin Fiskum og bamekoret Dynamis fra Kirkebygda.
1(1. 1600: hovedtrekning. Misjonssekretr Torfinn Bø og
Ruben Ignacio fra Bolivia. Misjonskoret.
Hver dag blir det aniedning til ft kjøpe mye god mat. Vi hftper at
du har anledning til ft se innom Misjonshuset disse dagene og
sikre deg fine julegaver.
Velkommen
EIIEWI( J4.F

Arcmnt
-

Enebakk Jeger- og Fiskeforening avholder Arsmøte
pA klubbhuset
onsdag 4. desember M. 1900
Vanlige Arsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet av Arsmøtet
ma vre i postboksen senest 25/11. Alle medlemmene er velkomne. Det vii bli enkel bevertning.
Styret

Velkommen til basar
pa Emaus, Kirkebygda
fredag 15. og lørdag 16. november
Fredag er det Apent fra ki. 1700 til 2100. Saig av lodder. aresaig. Kafeteria: Saig av ertesuppe, boiler, wienerbrØd, kaffe,
brus. Andakt: Gruppe fra Fjellhaug skoier.
LØrdag er det ftpent fra ld. 1300. Kafeteria: Saig av risgrøt. Saig
av lodder, Aresalg, trekning. Andakt U. 1600 v/misjonr Gun
Tuilvan. Sang av Dynamis.
Alle velkommen

Utstilling
QuilteUubben t 1Lappetussa" har ogsA i Ar utstilling. Stedet er
Misjonshuset i VAgliveien den 16. nov. U. 1100 til 1600. Det
vii bii saig av stoffer fra NAløyet og saig av ferdige produkter.
Kanskje finner du noen julegaver. Kafeteria og loddsaig skal vi
ogsA ha. Velkommen!

Forj ulsfest
ftL

Pensjonister og trygdede i Enebakk inviteres til
førjuisfest pA Flateby samfunnshus
søndag 8. desember M. 1400

Vi serverer middag, kaffe og kaker. Utlodning blir det ogsft.
Cato kommer! Ring Ingrid Nordbø, tif. 64928468 eller Gretha
Berg, tif. 64928872 innen 2. desember. Velkommen!
Norsk Folkehjelp, Flateby

FN-marsj
FAU ved Hauglia skoie pA Flateby arrangerte torsdag 24. oktober FN-marsj. Hauglia skoie er en barneskole med elever fra
fØrskoie lii tredje kiasse. Inntektene fra marsjen gikk til Redd
Barna øremerket aksjonen mor barnearbeid. Flere av kiassene
jobbet med barnearbeid som tema i undervisningen. Det var
saig av iodd, boiler og marsjmerkerog det kom inn kr. 3350,
som er sendt Redd Barna. Stranden skoiemusikkorps spilte
under marsjen. Vi takker dem og alie andre som deitok.
FA U ved Hauglia vileder Anne Skukkestad Aarland

Barnas dag
Enebakk Husmorlag avholdt
søndag 27. okt. arrangementet
Barnas Dag pA Enebakk ungdomsskole. Den ble arrangert
for 19. Ar pA rad og mftlet er A
tilrettelegge dagen med aktiviteter og underhoidning som
passer for smft og store i familien. Oppslutningen bie meget
bra i Ar - 160 barn og 97 voksne besØkte oss. Det er vi veldig godt fornøyd med.
Barneshowet Krnerten og
Stlken ftpnet daget med et
fengende show, og leikarringen Ignar ved barnegruppa
holdt en flott oppvisning.
Enebakk Dramatiske Slskab
sminket barna. Forskjeilige
formingsaktivteter var ogsA
populant.
Styret i Enebakk Husmorlag
takker alie som stØttet opp om
Barnas Dag.
Enebakk Husmorlag
v/Anne Skukkestad Aarland
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