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nye utfordringer
Enebakk kommune onsker alle innbyggere - ung og gammel - en god og stemningsfull julefeiring og et godt nyttàr.
Utfordringene for kommunen star i ko,
men med et godt samarbeid háper vi a
Ware dem sammen.

I7k1dneens sitat:
7-[vis [itteratur iIefaiites
vilTe mange tanferforfi[i
u.syn1ge."
Lars Saabye Christensen
(S it atetfinner du i 6i6Cioteet)
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Enebakk kommune
Apningsticier i julen

u

hjørne
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Lille julaften ki. 0800 - 1200
Juteaften
Stengt
Romjulen
ki. 0900 - 1400
Nyttársaften Stengt

0

Arets siste
maned
a er vi igjen inne i en av Arets travieste mAneder. Mye

S

har skjedd denne høsten. Det har vert stortingsvalg og
Enebakks "gammelordfører" Einar Hoistad har tatt sete
pa Stortinget. Vi gratulerer med vervet.
Det har ogsâ i hØst vert arrangert innsamlingsaksjon i
Enebakk. Det kom inn i alt kr. 206.011,- pa selve aksjonsdagen. Skolene deltok med lokale arrangementer, og totalsummen ble til slutt kr. 289.850,49. Dette er rekord for Enebakk.
Kommuneaksjonskomitéen Ønsker a takke alle dere som deltok ved ârets TV-innsamling. Det ble gjort en kjempeinnsats
bade fra bØsseberere, kjØrere og medhjelpere ved de lokale
aksjonsstedene.
Kommunens ârvisse budsjettbehandling er i rute, og formannskapet bar denne gang lagt ut et budsjett for 1998 som
viser et "overskudd' pa driftsbudsjettet pA kr. 1.6 mill. Dette
blir nØdvendigvis ikke det endelige resuitatet. Kommunestyret
skal behandle budsjettet 8. desember, og erfaringsmessig blir
det en del justeringer. økonomiplanen skal behandles vAren
1998.
Arets lønnsoppgjØr er ogsA i havn. I Enebakk ble de lokale
forhandlingene gjennomført i løpet av oktober. Takk til forhandlingsiederne for godt samarbeid ved gjennomføringen.
I januar kommer det en ny medarbeider, Mariann Lillefuhr,
som skal overta informasjonsarbeidet i Enebakk kommune,
herunder ogsA Komposten. Dette betyr at avisen ikke vii komme ut de nrmeste mAnedene, men vi hAper A komme sterkt
tilbake. Jeg vii benytte denne anledningen til A takke Randi
Bodin som har hatt dette arbeidet tram iii nA.
Det er ansatt fly økonomisjef i Enebakk. Det er Didrik
Hjort, som ogsA begynner i januar. Vi Ønsker bAde informasjonskonsuienten og økonomisjefen velkommen til Enebakk
kommune. Det vil bli en presentasjon av de nye medarbeiderne i et senere nummer.
Ellers er det ogsA skjedd noe pi neringsfronten. Det er
Apnet ny fiskeforretning pA senteret i Ytre Enebakk. Dette er
et kjrkomment tiiskudd til forretningsstanden. Det er første
gang det er etablert en slik spesialforretning i Enebakk, tror
jeg. Likeledes er det kommet et nytt trykkeri som holder til i
det sammen senteret. Dette ër positive tilskudd til nringslivet
i kommunen.
Julen er ikke langt unna. Det er forventet at vi kornmer til A
handle mer i Ar enn noensinne. Jeg hAper at forretningene i
Enebakk fix sin andel av innkjøpene, det er ikke sikkert at
man behØver A kjøre til de store sentrene for A handle.
Enebakk har etterhvert fAtt et rikt utvalg av forretninger med
stort sortiment. Det er viktig A benytte vAre egne tilbud, ikke
bare til jul, men hele Aret.
Helt til slutt vil jeg benytte anledningen til A ønske alie

21. desember
(4. son. i advent)
ki. 1100 øgardstun
Gudstjeneste v/Fjeld

(P11) Ytre Enebakk husmorlag
Vi arrangerte familiedag 8. november og vii gjerne fâ takke alie som stilte opp som kakebakere
og hjelpere denne dagen.
Samtidig retter vi en stor takk til de nringsdrivende i Ytre Enebakk for fiotte gevinster til várt
lotteri.

Tusen takk
Familiedagskomiteen
v/Bent Siegel

Enebakk eldresenter
Pa vegne av Enebakk eldresenter vii vi fá takke:
*
alie wire frivillige medhjeipere
*
Lions
*
Sanitetsforeningene
*
Nasjonalforeningenes helselag
*
EnebakK bondeKvinnelag
*
Frisk Luft
og aile dere som har gift okonomisk støtte.
Vi vii fâ ønske aile en God Jul og et Godt Nyttâr
Anne Marit og Bjørg

Humanetisk forbund
Vi minner om at fristen for pâmeiding til borgerhg konfirmasjon 1998 utgâr 31. desember 1997.
Humanetsik forbund
Enebakk lokallag

çoVyIL OG çODT\[9?11T!

Sorn ordforeren skriver i sift inniegg
denne siden tar det en
stund for Komposten
kommer ut neste
gang. Redaktøren takker aiie som har vist
interesse for avisen
ved
komme med
innlegg og innspili til
saker som resten av
kommunens innbyggere kunne ha interesse
av.

pa
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Redaksjon
Enebakk kommune
Sentraiadm.
Tif. 64 99 01 95
Redaktor:
Randi Bodin
Tif. 22 03 25 61

1111 orinas on for BOB koillolilne
Annonsepriser:
kr
Aim. plass
Tekstside
kr
kr
Side 3
V.
Siste side
Fag & Service
kr 1.000,- pr. âr

Avisen trykkes I:
3,00 Media Ost Trykk,
3,50 1850 Mysen
4,00
4,50 Utgis en gang
i mâneden

a

24. desember
(julaften)
Ri. 1500 Enebakk kirke
Familiegudstjeneste
vfFjeld
ki. 1500 Mari kirke
Familiegudstjeneste
v/øvstegArd
kI. 1615 Enebakk kirke
Familiegudstjeneste
v/Fjeld
kl. 1615 Marl kirke
Familiegudstjeneste
v/øvstegArd
25•
desember
(I juledag)
RI. 1100 Enebakk kirke
Høytidsgudstjeneste
v/øvstegArd
Nattverd
kl. 1100 Mari kirke
Høytidsgudstjeneste
vlEjeid
Nattverd
26. desember
(2.juledag)
ki. 1100 Stranden bedehus
Gudstjeneste
v/øvstegArd
31. desember
(NyttArsaften)
RI. 1600 Enebakk kirke
Minnegudstjeneste
v/Fjeld
RI. 2315 Mari kirke
Midnattsgudstjeneste
v/øvstegArd

1998
1. januar
(I. nyttAisda)
RI. 1100 Enebakk kirke
Gudstjeneste v/Fjeld
4. januar
(Kr. Ap.dag)
U. 1100 Stranden bedehus
Gudstjeneste
v/øvstegArd
Nattverd
kI. 1100 Marl kirke
Gudstjeneste v/Fjeld

Velkommen I kirken

KOMPOSTEN

Lei av Jehovas vitner

FRITT FORUM
Under denne vignetten inviteres du til a komme med dine synspunkter pt store og smà spørsmãl I Enebakk

Ny skole I Kirkebygda
eldigvis fikk vi et positivt
vedtak til s1uttogs vedrØrende skoleutbyggingen i
Kirkebygda. Denne saken markerte skarpe fronter i det politiske miljø i Enebakk. Jeg vii
her fâ utfylle deler av mitt innlegg i kommunestyret.
Dette er ingen fly sak, og
administrasjonen bar arbeidet
med alternative lØsninger i flere
mineder. Saken bar ogsA wert
behandlet i ulike politiske fora,
blant annet i kommunestyret
tidligere. Forrige kommunestyre ga flertall for Einar Hoistads
forsiag om A dele skolen pA to
sider av fylkesveien, noe som
verken lrere, foreidre eller
barn kunne ]eve med og som ga
støtet til den prisverdige aksjonen under ledelse av Inger
Iversen.
Administrasjonen bar Ønsket
og bedt om et kiart vedtak slik
at dette kan detaijutredes. Ni

H

bar de fAtt et slikt vedtak.
Høyre, Frp og SV bar drevet
en kamp mot vedtatt skoleplan
og bar klart signalisert at de
heller vii ha skoleutbyggingen
pA Flateby. Høyres gruppeleder
Nils BØhler bar i lang tid ved
flere anledninger uttalt at 'nA
mA vi slutte A satse pA
Kirkebygda. PA ordfører Buers
spørsmAl under et formannskapsmØte forleden korrigerte
ban seg til A hevde at det var
Kirkebygden skole ban mente.
Har HØyre gitt opp denne vaigkretsen?
Kommunestyret bar loj alt
fulgt opp gjeldende skolestrukturplan med vedtak om utbygging i Ytre og pA Flateby, men
da siste punkt om Kirkebygda
gjensto var det ifØlge nevnte
partier ikke mAte pA hvor problematisk det ble. SV prover A
score billige poenger pA ungdornsskolen. til tross for at et

solekiart flertall av lrere, elever og samarbeidsutvalg ønsker
den nAwerende ordning med en
ungdomsskole for Flateby og
Kirkebygda.
Det er bra at vi fikk vedtaket
om ny barneskole. Jeg mener at
skolestrukturen kanskje er den
viktigste komponenten i "limet"
som holder bygda vAr sammen.
Denne saken er et eksempel pA
at vii Sp valgte riktig da vi
gikk i konstellasjon med Ap om
styringen av Enebakk. leg
mener at den langsiktige konsekvensen av de andre partienes
politikk er A omgjØre Enebakk
iii en kommune med to skolekretser sentrert rundt Flateby
og Ytterbygda. I sAfall legger vi
vAr kommune Apen for partering ved neste kommunesammenslAingsrunde.
Kjell Dehli
varaordfører (Sp)

Apen for publikum:

Tommerkoia ved Vikstjern
irsdag 11. november foretok ordfører Jorunn Buer
den offisielle" Apningen av
den nye tømmerkoia ved
Vikstjern i Ytre Enebakk.
Sammen med Nils Wiik,
Aage Rustad (leder av styret for
Enebakk kommuneskoger) og
skogbestyrer Harald Brekken
ble ordføreren servert ekte
skogskaffe.
Enebakk kommuneskoger bar

T

ORDFØRER Jorunn Buer, Aage Rustad og Nils Wiik koser seg

med skogskaffe. (Bildet til høvre)
Øverst ser vi Nils Wiik under hvggingen in, koia.

OWN

ere kommer mange ganger om Aret - en gang tre ganger pA
14 dager.
Vi forsøker A forkiare fir etter Ar, dere er ikke velkommen.
Dere fikk bygge i Enebakk, mn kan ikke vi andre beboere fA
were i fred for dere?
NA erjeg ikke venniig mer og kommer aidri til A were det.
Hvordan yule dere reagere hvis andre trossamfunn begynte med
den samme virksomhet overfor dere?
Jeg og swert mange andre er lei dere. leg foretrekker som
dere ikke A presentere meg med navn.
Anonym

D

(red. har innsendeerens navn)

Bibeldagen 1998
ibeldagen - ogsA kalt sAmannssøndagen - faller neste Ar pA
søndag 8. februar. I nebakk er det tredisjon for at det i uken
for Bibeldagen arrangeres en serie med fellesmøter med start
tirsdag 3. februar. Kunngjiring om feiiesmøtene kommer senere.
PA Bibeldagen 1998 skal det spesielt settes fokus pA bibeloversetteise. I Norge ved lanseringen av Den nye Testamente
pA nordsamisk - og ved oversettelse av Bibelen til forskjellige
minoritetssprAksprAk verden over. Under fellesmøteuken blir
det aniedning til A gi økonomisk stØtte til dette arbeid.
Bibelnøden er fortsatt stor mange steder i verden. Store utfordringer venter oss pA vei mot og inn i det neste Artusen. Det er
viktig A gjøre Bibeien tilgjengeiig for flere foikegrupper pA
deres morsmAl.
Feliesmøtekomitéen bestAr av repressentanter fra ulike
menigheter og organisasjoner og innbyr til A were med i arbeidet. Budskapet om freise i Jesus Kristus mA Ut til nye folkegrupper. Dette kan bare skje ved formidling av Guds ord.
For Felleskomitéen
Leif Fjeld

B

san opp denne koia for A gi innbyggerne i Enebakk et enda
bedre tilbud om et variert friIuftsiiv. Dette er i trAd ved vedtatt flerbrukspian. Koia er ei
selvbetjeningshytte hvor brukerne selv fir ansvaret for
orden etc.
Koia er san opp i samarbeid
med tØmrer Nils Wiik.
Opprinnelig ble koia laftet opp
ved Engerhoim I kirkebygda.
Dette som et prosjekt i regi av
sosialkontoret. Enebakk kommuneskoger overtok koia, og
den bar nA fAtt en fin plassering
ved Vikstjern.

Takket were en meget ivrig -i
dugnadsgjeng. tmrer Nils
Wiik samt entusiasme fra skogbestyreren bar koia fAtt er srpreg som gjØr turen vel verd,
forteller Aage Rustad i en samtale med Komposten.
Enebakk kommuneskoger
ønsker at sA mange som muiig
av bygdas innbyggere benytter
seg av dette tilbudet, og at koia
fAr stA i fred til glede for alle
som trives i skogen.
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Bo1igprosjekt med livs1opsboliger
Pa Melgârdshagan pa
Flateby er det starlet
arbeid med et boligbygg
med fire leiligheter med
I ivslø psstandard.
Tomten Iigger vis a vis
ki rketomten.
Livsiopsstandard vii si
at leilighetene er tilretteiagt for bevegeiseshemmede ved at alle de
nodvendige funksjoner
iigger pa ett plan.
Det er brede dører uten
terskier og plass nok til
A snu en ruilestol I alle
rom, bortsett fra bodene. badet er tilpasset
slik at det skal kunne
benyttes av en ruilestolbruker.

ore Hrsaker i Watraco
Eiendom AS, som stir
bak dette prosjektet,
forteller at hvis leilighetene
skal bebos permanent av ruliestoibruker er det bare mindre
justeringer pA kjøkken og bad
som mA foretas. Leilighetene er
63 kv.m. pA grunnplanet, inneholder gang, bad/vaskerom, ett
soverom, to boder og kjøkkenn/stue. I tillegg er det en
hems pA Ca. 23 kv.m. som kan
brukes som gjesterom, kontor,
bod eller ekstra soverom.

T

God brannsikkerhet
NAr det gjelder brannsikkerhet
forteller HArsaker at brann- og
lydskilieveggene mellom leilighetene blir utført i kaiksandstein, mens takkonstruksjonen
vii bli en ny, spesielt branntrygg løsning som er utarbeidet
i samarbeid med Byggforsk.

- Vi hAper at vi med denne
typen leiligheter skal gi et tilbud til de gruppene som synes
at en enebolig er for mye og en
sokkeileilighet for lite. Det vii
si eldre, bAde par og enslige, og
mindre familier med to eller tre
personer, sier Tor HArsaker.

sammen 16 leiligheter pA omrAdet. Det satses pA A bygge fire
leiligheter mer enn firmaet fAr
selge, og disse skal bli leietut.
HArsaker antyder en leie pA Ca.
4.500 kroner i mAneden. Strom,
TV og renovasjon kommer I tilIegg.

Primert for saig
Leilighetene vii bli primrt lagt
ut for saig. Meglers prisantydning er Ca. 550,000 kroner. Da
er leilighetene innflytningsklare
og det er opparbeidet to
biloppstillingsplasser. Eventuell terrasse, carport eller garasje, takvinduer etc. vii komme i
tiiiegg.

Interesse allerede
Dette prosjektet har foreløpig
ikke vrt annonsert. Ferdigstillelsen bli avhengig av varforholdene nA i oppstartingsfasen. Til tross for dette forteller
HArsaker at det allerede er fire
svrt resiØse interessenter.
Han hAper at prosjektet vii
dekke et behov i Enebakk og
svarer med giede pA spørsmAi
fra Kompostens lesere.

Utvidet prosjekt
Firmaet har opsjon pA tre tilliggende tomter, og dersom det
blir stor interesse for prosjektet
kan det bygges fire hus med til-

N

Nytt navn
LandsmØtet i Haugesund i 1997
vedtok navneendring til Norges
kvinne- og familieforbund.
Forbundet driver et kontinuerhg arbeid for en bedre familiepolitikk. Dette gjøres bl.a. ved
A Øve press pA politikere og
myndigheter bAde sentralt og
lokalt nAr det gjelder:
- vaigfrihet og fleksibilitet i forhold til arbeidsiiv og tilsynsordning for smAbarns foreidre.
- at perioder med ulØnnet omsorgsarbeid mA gjøres likever-

dig med lønnet arbeid.
- bametrygd til 18 fir.
- 14 dagers iØnnet permisjon
for alle fedre.
- at skatte- og trygdesystemet
mA ta hensyn 61 kvinners ulike
livsfaser.
- bedre støtteordninger til enslige familieforsørgere.
- bedre tilbud for ungdom, bAde
mht. fritid og utdanning.
- prosjekt vannskille - trygg
sendetid i TV for barn mellom
kI. 0600 og 2100.

deli arbeidet. Vi gieder 055 til A
høre fra deg. Sammen er vi
sterke!
Kvinne- og familieforbundet
i Enebakk arbeider med forbundets saker, vi er eiere av
Trollstua barnepark og femArskiubben pA Flateby.
I lØpet av Aret arrangerer vi

Bli mediem
Dette er noen av sakene forbundet kjemper for. Ved A bli medlem i forbundet stØtter du arbeidet for en bedre kvinne- og
familiepoiitikk. Som medlem
fAr du muligheten 61 aktivt A ta

Vikar
ved sykdom og kortere fraver
sØkes av Soltun og Myraveien
familiebarnehage.
Henv. til Evelyn Holstad,
Myraveien 35, 1914 Ytre
Enebakk.

TAKK
Hjertelig takk
for blomster, kranser og all
vennlig deltagelse ved mm
kjere mann og vAr far Birger
Sthers bortgang.
As/aug S'ther
Kjersti, Grete, Else-Marie

ETTERLYSING
Hvor er CD'ene vãre?

Norges kvinne- og familieforbund
orges kvinne- og familieforbund ble stiftet i
1915 og het da
Hjemmenes Vel. 11933 endret
forbundet navn til Norges
Husmorforbund.

STILLING LEDIG

juletrefest, juleverksted, pAskeverksted, Barnas dag og Vis
hva du kan-utstiiling.
Kvinne- og familieforbundet
gir deg mer enn gjerne mer
infocmasjon.
Kontakt ieder Anne Skukkestad Aarland, NygArdsveien 41
1911 Flateby, tlf. 6492 91 38.

SIft,t 9/3 1964
***POSTBOKS2I - 1912 FNEBAKI'

Juietrefest
5. juiedag 29. desember 1997
pA Ignarbakke ki. 1300 - 1500.
Inngang kr. 25,Gang rundt juletreet - nissen kommer

20-25 CD'er forsvant lørdag
18. oktober. Ja, det er mange
penger, hvem som har tatt
dem med seg er uinteressant.
Vi har en postkasse ved riksveien mlnavn, hvor de kan
retumeres.
Hi/sen Maria og Kristine

TIL SALGS
Juletrler
Norsk gran og furu, dansk
edehgran seiges alle dager fri
lør. 13. desember hos SIEBY,
Skaugv. 29a vis a vis Flateby
barnehage.
Velkommen

Bjerkeved
40 liter sekk - 30 cm. Kr. 45,inki. mva. Storsekk (1,5 m3)
30 - 40 cm, Kr. 615,- inkl.
mva. Henv. Holt GArd, 1912
Enebakk. Tif. 64 92 71 46.
Mob. 930 30 230.

Husk medlemsfesten ki. 1900

JULETR}ER
selges fra Heier gArd, tif.
64926308.
Kari og Nils Serhern

LEDIGE STILLINGER
ENEBAKK KOMMUNE
Teknisk avdeling
Renholdere ved teknisk sektor
FØlgende stillinger som renholdere er iedige:
Kirkebygden barneskole, 41,73% stor stilling, ledig fra 010198.
Mjr ungdomsskole, 55,16% stor stilling, ledig fra 010298.
Nrmere opplysninger om stillingene fAes ved henvendelse til vakmesteren ved den aktuelle skole
eller ved henvendelse til Driftsavd. tif. 64 99 01 00.
Skrifthig sØknad sendes innen 20. desember:
Enebakk kommune
driftsavdelingen
1912 Enebakk

Ten
trivsel
tenk
Enebakk!

TIL LEIE ONSKES
Hus el. leilighet
Ønskes leid i Enebakk. Tif.
64 92 64 84 el. 90 78 23 09.

OFO - for enslige forsorgere
Jeg vii gjerne onske alle en god jul og et godt
nyttár. OFO tar juieferie fra 18. desember til 5.
januar. Svommingen starter opp igjen tirsdag
13. januar, fortsatt samme tid og kr. 10,- pr.
kropp.
Ju/ehilsen fra Trine Rotás

KOMPOSTEN

Kulturkalender 1997/98
Kulturkontoret oppfordrer alle lag og foreninger i Enebakk til a komme med sine arrangementer. Dette vii vi fá inn i oversikten. Responsen
har sa langt vrt tilfredsstillende. Det viser seg at flere arrangementer kolliderer. Det kunne vi vrt spart for hvis vi hadde fâtt beskjed i god
tid (allerede pa planleggingsstadiet).
Kulturkontoret Ønsker alle i Enebakk

çovyJL OG GODTNrYgT-qR
Dag

Dato

Desember
tirsdag 23/12
onsdag 24/12
Januar
sondag 04/01
torsdag 08/01
lørdag 10/01

lørdag 17/01
onsdag 28/01
Februar
sondag 01/02
sondag 01/02
torsdag 05/02
mandag-09/02
lØrdag 14/02
sondag 15/02
Mars"
onsdag 04/03
torsdag 05/03
sondag 08/03
torsdag 12/03
sondag 15/03
lørdag- 21/03
sondag 29/03
lørdag 28/03
Juni
onsdag 03/06

sondag 07/06
fredag- 12/06
lØrdag 13/06

Sted

Arrangement

Gruppe/navn

Synger julen inn
Julegudstjeneste

Enebakk kirke
Enebakk kammerkor
Enebakk sk.musikkorps Enebakk kirke

Enebakk kirke
Sondre Brattland
Kirkekonsert
Biblioteket
Kunstforeningen
Mnedens bilde
Golfbanen/Ytre Enebakk skole
Kretsrenn/langrenn
I.L.Driv, kval.renn
til hovedlandsrennet for Akershus skikrets
J/G 14 og 15 âr
Ytre Enebakk skolekorps Mjer ungdomsskole
Jubileumsselskap
Biblioteket
Ragnhild Jølsen-kveld

Tid

Pris

2200
1400/1615

1900
ãpn.tiden
1100/1200

100,-

1800
1900

50,-

Geirr Lystrup
Kulturkafe
Ungdommens kulturmønstring
Kunstforeningen
Mãnedens bilde
Lerere fra Hammarö
Kulturskole
i samarbeid m/Enebakk
ungdomsskole
Ase Marie Nesse
Kulturkafe

Holtop
Enebakk ungdomsskole
Biblioteket
Enebakk ungdomsskole

1500
1700
ápn.tiden

Holtop

1500

50,-

Urter: dyrking og brukHagelaget/husflidslaget
Kunstforeningen
Mànedens bilde
Trekkspill,
b1tsere,
Musikk for alle
orkester.
Ski
psyk. utv.
(Paul A. Sørfjord)
May-Grethe
Lerum
Fo rfat t e rb e s 0k
Enebakk Janitsjar
Jubileumskonsert
Kommunens egen kunst
Kunstutstilling

Ignarbakke
Biblioteket
Mjr ungdomsskole

1900
pn.tiden
1700

nrm. ann.

Biblioteket

2000

Rdhu set

1300-1600

nrm. ann.

nrm. ann.

Kulturkafe

Jan Olof Andersson

Holtop

1500

Norsk matkultur
v/konditormester
Hans Robert Bruun
40-5rs jubileum

Husflidslaget

Bygdetunet

1900

Y. Enebakk
skolemusikkorps

Mjar ungdomsskole

Markedsdager

Vâgsenteret

(Med forhehold om endringer)

50.-

KOMPOSTEN

KOMMUNAL INFORMASJON
Eldrerâdet
Ny ordning for funksjonshemmedes transport
EldrerâdetS leder Halyard Waade var til
stede pfi SLs inforrnasjonsmøte 24.
november om nye retningslinjer for
TransporttjefleStefl for funksjonshemmede (TT-tjenesten) i Akershus.
Hans Andreas Fristad fra SL orienterte
om at IT, som opprinnelig var en kommunal oppgave, fra 1994 ble overført til
Akershus fyike (AF). AF gjorde avtale
med SL om praktisk gjennomføring av
ordningen. Det bie opprettet kjørekontor
i Sandvika i 1994, pa Ski i 1997 og det
skal opprettes kjørekontor i Liilestrøm i
1998. Dette skal ligge i det nye stasjonsbygget som ventes ferdig okt.Inov.
1998.
KOMMUNENES ROLLE
Kommunene far ansvaret for a:
* a godkjenne TT-brukere etter søknad
basert pa feiles kriterier for hele
fylket.
* meide inn TT-brukere til fyikeskontoret.
* avgjØre Mager.

AKERSHUS FYLKES ROLLE
Fyiket far avsvaret for a:
* fastsette Økonomiske rammer.
* registrere brukere.
* utarbeide forskrifter.
KjørekontoreneS oppgave er A sørge for
flest mulige reiser innenfor de Økonomiske rammene.
Det gjelder nye regier Ira 1. januar
1998. Reglene skal evalueres etter 30.
juni 1998 og politikerne (AF) skal sâ
behandie rammer, kvoter og antali turer
for 2. halvâr 1998 og hele 1999.
Det blir laget en egen infoiiiiasjonsbro
sjyre for brukerne.
TT-reiser skal brukes til besØk, handleturer, mØter o.a. fi-itidsaktiviteter. TTreiser vii fra 1. januar 1998 vre kollektivtransport for funksjonshemmede,
hviiket vii si at den reisende ma vre
forberedt pA A reise sammen med andre
funksjonshemmede. Det vii bli gitt tillatelse for enkeite funksjonshemmede
med spesielie behov A kunne slippe
samkjøring med andre.
Hver funksjonShemmet som reiser har
rett til A ha med en iedsager gratis.
Egenandelen for den reisende funksjonshemmede blir uk normal takst for

vanlige reisende, eller honnørtakst for
de som kvaiifiserer til det.
En stor forskjell fra tidligere ordning
blir at reisene ikke lenger er begrenset
til egen kommune, men kan foretas
innenfor hele Akershus/OS1O-olTIIAdet.
Tore Andersen Ira FylkesrAdet for funksjonshemmede i Akershus (FF) fortaite
at FF har vrt medvirkende ved utarbeidelsen av de nye retningsliniefle. Han
presiserte at kommunefle ma bli kiar
over at TI fra Arsskiftet blir et koilektivt
transporttilbud for funksjonshemmede.
Kriterier som FF har fAtt gjennomslag
for:
* TI' er for aile som er avhengige av
dØr til dØr transport.
* BAde fysisk og psykisk funksjonshemming kvalifiserer.
* Søkerens mobilitet er avgjørende.
* Søkerens onenteringSevfle teller.
* Søkerens bosted i forhoid til vanlig
kollektivtilbUd teller med.
* Det skal ikke tas hensyn til sØkerens
Økonomi.
* Det skal ikke tas hensyn til sØkerens
alder.
* Det skal ikke tas hensyn til om
vedkonimende har egen bil eller
oppebrer grunnstønad.
* TI' er ikke ienger en sosial ordning.

Silk sao Engerholm ut
E
Ja, sâ falleferdig sà Engerhoim Ut for restaureringen tok til. Na er arbeidet fullført og bygningefl inngâr ñâ som en del av Enebakk bygdetufl og husman nsplassefl Engerhoim. Besøk tunet og se selv
hvordan plassen tar seg ut i dag.

t betydelig restaureringsarbeid er nA gjennomfØrt av Age Rustad
og Kjehl Larsen.
Det er kornmunenS ønske at
bAde Enebakk bygdetun og

* Egenbetaling for TI skal vere uk
SLs takster for enkeltreiser.
* Mulighet for en gratis ledsager.
* TT-brukere er passasjerer - ikke
klienter.-* TT skal skape iikestilling pA
samferdselssektOrefl.
SL orienterte om at:
* brukere som allerede er godkjent
behøver ikke søke pA nytt.
* det vii bli utstedt et personlig
brukerkort.
* det blir utdelt et visst antall
rekvisisjoner pr. halvAr pr. bruker
(1. halvAr 1998 sannsynhigViS 24
reiser).
* rekvisisjonefle er ikke overførbare
fra et ar til et annet.
* rekvisisjonefle er strengt personlige
og verdiløse som pokergevinSter!!!
Ordningen er sannsyniigViS svrt positiv i forhoid til nAvrende ordning, men
den økonomiske begrensniflgefl er
betenkelig:
Akershus fylke har bevilget tilsammen
12.7 millioner kroner for T1'-reiser i
1998, mens Oslo til sammenhigning har
beviiget 129 millioner for sine innbyggere.
Halyard Waade
leder for Eldreruidet

Engerhoim skal bli interessante
arenaer der ulike kulturaktiViteter som naturlig hØrer hjemme i
et siikt miljø kan fA sitt tiiholdssted og kan presentere
sine aktiviteter for publikum.

Enebakk kommune vii pA
nyAret invitere til et Apent mote
for A drØfte hvilke aktiviteter
det er interesse for a tilrettelegge pA Engerhoim, og fA til et
samarbeidsopplegg omkring
dette.
Vi vii komme tilbake til et
tidspunkt for dette motel.
Kultursjef Per Sandvik

Vi onsker
oss for jul
Ytre Enebakk skolefritidsordning trenger en
liten, gammel barneseng, en dukkevogn, en
gammel barnetrille eller
barnevogfl. Vi tar ogsâ
imot eldre leker og gratis materiel] av ulike
slag. Pa forhând takk.
Ring direktenummer

64927427
SF0 v/Ellinor
Dypvik Eiken

KOMPOSTEN

KOMMUNAL INFORMASJON
Kulturkontoret
ENEBAKK KIRKE
Kirken er en av de mest interessante kirker fra tidlig kristen tid i Norge.
InteriØret stammer fra 1667, mens kalkmaleriene er fra 1 500-tallet. En kopi av
Enebakksmadonnaen stir i kirken, onginalen er i Universitetets oldsakssamling. Omvisning etter avtale pA. tlf. 64
92 6042 v/Knut Gnnde.
ERLING ENGER OG RAGNHILD
BUTENSCHØNS SAMLINGER
Det gamle herredshus mellom Bygdetuner og Enebakk kirke i Kirkebygden.
Apningstider:
tirs. - tors. Id. 1200 - 1430 hele Aret
For Øvrig etter avtale pA tlf. 64926202
vfKjell Matheussen, Enebakk Kunstforening.
UNGDOMSKLUBBENE
Tidene er som fØlger:
Ytre Enebakk:
U-klubb fra 13 fir, tirsd. Id. 1830-2130
Jr.klubb 10-12 fir, torsd. ki. 1800-2000
U-klubb fra 13 fir, fred. ki.' 1930-2400
Kirkebygden:
Miniklubb 6-10 Ar, torsd. ki. 1800-2000
Jr.klubb 10-12 fir, onsd. ki. 1800-2030
Flateby:
U-klubb fra 13 Ar, torsd. kI. 1830-2200
Jr.klubb 10-12 Ar, onsd. kI. 1800-2100
U-ktubh fra 13 Ar, fred. kI. 2000-2400

Rádmarmskontoret
PROSJEKT FOR BARN OG UNGE
Enebakk kommune har iverksatt et prosjektarbeid som skal bidra tit A sikre
oppvekst- og livringsmiljøer som iyaretar barn og unges personlige og sosiale
utvikling. Det skal i følge mandatet,
som bie vedtatt I Formannskapet i juni,
utarbeides forsiag tit iangsiktig forebyggende arbeid og forsiag tit tiltak rettet
mot barn og unge med vansker i forhold
tit seg selv og omgivelsene. Det er et
videre m1 at kommunale instanser og
voksne som forholder seg tit barn og
unge i barnehage, skole og fritid skal fA
Økt kompetanse om samhandlingsvansker og hAndtering av dette problemomrAdet.
Dette skal nedfelles I en tverrfaglig
handlingsplan med samordnede tiltak.
Prosjektgruppa er derfor sammensatt av
deltagere fra ulike avdelinger og instanser I kommunen: helseavdelingen, sosialavdelingen/barnevern, avd. for skole
og barnehage, pleie- og omsorgsavdelingen, pedagogisk/psykologisk tjeneste
og kulturavdelingen.
De respektive avdeiingssjefer utgjør
sammen med rAdmannen en styringsgruppe for prosjektarbeidet. Statens
utdanningskontor ved psykolog Jan
Mossige stAr for fagiige rAd og veiledfling tit prosjektgnippa.

Et forberedende undersøkelsesarbeid
skal igangsettes pA Stranden skole, der
Mossige har deltatt pA foreldremøter og
fokusert betydningen av gode, nre
relasjoner meliom barn og voksne. Det
vii videre bli lagt tit rette for et bredere
undersøkelsesarbeid i helsestasjoner,
barnehager og skoler. Disse undersøkelsene skal gi underlag for prosjektarbeidet med utforming av forsiag tit forebyggende arbeid og aktuelle tiltak i en
kommunal handlingsplan.
ENEBAKK KOMMUNE PA
NETTET
Enebakk kommune har begynt. A legge
Ut kommunal informasjon pA intemett.
Dette er i første omgang et prøveprosjekt, men vii kunne bli en permanent
ordning hvis responsen er god.
Vi tar sikte pA A legge ut informasjon
om:
- Administrasjonen/de forskjellige
avdeiingene
- Telefonliste
- Møteplan for politiske utvalg
- Sakslister og tit en viss grad saksfremlegg dl kommunestyre og
formannskap
- Referat fra siste møter i kommunestyre og formannskap
Prisliste for kommunale tjenester
Kulturkalender
Vi er foreløpig pA et tidlig stadium, sA
noe av informasjonen vii kanskje ikke
vre pA plass nAr du leser dette.
Tilbudet vii bli vurdert fortlOpende, og
vi er takknemlige for tilbakemeldinger
fra brukerne. Vi hAper at sidene kan
vre et nyttig supplement tit de mer tradisjonelle inforrnasjonskanaler.
Sidene finner du pA:
http://www.sol.no/enebakk-kommune/

Fysioterapitj enesten
DAG-TRIM
Trimgruppe for menn og kvinner rundt
60 fir som Ønsker A komme I bedre
form.
Kirkebygda skole
Sted:
torsd.
1500- 1600
lid:
kr.
250,pr. 10 ganger
Pris:
22.januar
1998
Start:
PAmelding: Fysioterapitjenesten.
tlf. 64 92 49 40 innen
16. januar.

Eñebäkk eldrerãd
Eldreomsorgen i kommunene
i.
Den 23. og 24. oktober holdt Studieseiskapet for kommunal planlegging
høskonferanse pA Rica Olrud hotel! ved
Hamar. 57 kommune deltok i konferansen og Enebakk kommune var representert ved ordfører Jorunu Buer, pleie- og
omsorgssjef Fredrik Lied og ieder I
eldrerAdet Halyard Wande.

Den fØrste dagen orienterte ordfører
Margaritha RambØI om hvordan
Rmiingen vil lØse sine eldres behov.
Hun fortalte ogsA at kommunene i
Akershus vii fA spesielt høy økning av
eldre i Arene som kommer. Rmiingen
har stort arbeidspress pA pleie- og
omsorgstjenesten, og skal bygge et nytt
ho- og servicesenter. Rasjoneil drift skal
gjØre at det ikke b!ir nØdvendig med
mange nyansettelser. Kommunen skal
selv eie senteret og sykehjemsdelen skal
drives av kommunen, men ellers er man
Apen for at andre kan stA for dnften av
det øvrige senteret. Rmiingen har utarbeidet bo- og omsorgspian.

erpr. fir frem tit fir 200l. For Akiare
dette mA deltidsansatte over i heitid,
lønningene Økes, hjeipepieiere mA tilieggsutdannes og utenlandsk arbeidspiass heñtes iin.Hun kunne dessuten
forteiie at dess lenger nord i iandet vi
kommer, dess bedreeldreomsorg har
kommunene.

Handlingsplan for eidreomsorgen
1998 - 2001
Sosiai- og heisedepartementet har utarbeidet pianen i form av en stortingmelding. Handiingspianen omfatter hovedsakelig:

NAr behovet for eldreomsorg skal
beregnes har man utgangspunkt i at
antali eidre over 67 Ar vii bli noe iavere,
nemlig 805 i Ar 2010. Ut fra dette foresiAes det at KopAs fortsatt skal ha 31
institusjonsplasser, hvor 16 bygges om
tit skjermet enhet med to avdeiinger A
Atte plasser. De 12 aldershybiene.
omgjøres tit korttidspiasser og akuttplasser.

*
*
*
*
*

Styrking av hjemmetjenestene
Here omsorgsboiiger
Here enerom
Flere plasser med heldøgns pleie
og omsorg
Full statiig finansiering

Planen tar utgangspunkt fat 25 prosent
av befoikningen over 80 Ar trenger heidøgns pleie og omsorg. Dette varierer
likevel fra kommune di kommune. I
praksis er hver enkeit kommunes inntekter avgjørende for hvor godt pleieog omsorgsomrAdene er utbygd.
Departementet Ønsker bedre brukerveiledning og bedre vaigmuligheter for den
enkelte. Det arbeides dessuten med planer for en lovfestet rett dl ensengsrom
pA sykehjem fra fir 2003.
Departementet har pAlagt kommunene A
utarbeide en egen handlingsplan for
styrking av eidreomsorgen.
Sonja Bjørkly, helsesjef i Drammen,
orienterte om en stifteise med privat
eldreombud. Siviombudsmannen har
sagt at rettssikkerheten tit mange sykehjemspasienter er ikke ivaretatt.
Stiftelsen arleider for at det skal opprettes et offentiig eidreombud, men Ap og
Høyre er imot en siik ordning. LO og
Norsk Pensjonistforbund er ogsA imot
ordningen.
Kommunenes Sentraiforbund (KS)
Anne Merete Furuberg Gjedtjemet,
nestieder i KS, fortaie at det en generell tendens di at andelen trygdeyteiser
gAr opp, mens andelen tjenestetilbud gAr
ned. Hun sa at Stortinget fordeler oppgayer som kommunene fAr ansvaret for.
NAr kommuneøkonomien ikke tiiiater A
gjennomføre oppgavene, fAr kommunepolitikerne skylden, mens stortingsrepresentantene toer sine hender.
Nestlederen i KS mener at det mA satses
pA flere omsorgsboliger og boliger med
livsløpsstandard for a lette presset pA
sykehjemspiasser. Dette er en kjempeutfordring for kommunene. Det vii ogsA
bli behov for 3000 nye omsorgsstiiling-

Behovsanalyse
Enebakk har engasjert firmaet Seniortjenesten tit A utarbeide en behovsanaiyse i pleie- og omsorgsomrAdet.
Analysen viser at befolkningsutvikiingen for eidre over 67 Ar er beregnet di A
Øke fra 624 i 1996 di 974i Ar 2010.

I tiilegg foresiAs det bygging av nytt hoog servicesenter med 28 omsorgsboiiger, er sykehjemsplasser, dag- og rehabiiiteringssenter, servicesenter saint areaier for administrasjon og tekniske rom.
Det nye senteret og ombygging av
KopAs er beregnet A koste 41.4 miilioner kroner nAr de statlige tiiskudd pA 6.5
miliioner er trukket fra. Saken har vrt
ute tit høring og EidrerAdet har siuttet
seg tit hovedprinsippene. RAdet Ønsker
A vre representert i pianleggingen nAr
senteret skal realiseres. Det planlagte
senteret bØr ligge i Kirkebygda, men det
sies at kommunen i tiliegg bØr legge tit
rette for utbygging av omsorgsboiiger
andre steder i bygda, pA sikt ogsA ho- og
servicesentre.
Lovbrudd i kommunene
Leon Bodd, regjeringens taismann for
eldresaker, holdt et engasjert inniegg
om lovgivning versus praksis. Han kunne forteiie at kommunepo!itikere og ansatte bryter ioven hver dag - pA grunn
av dAriig Økonomi. Han presiserte atde
ekstra 30 mii!iarder som skal satses pA
eldreomsorg er helt avhengig av at hver
enkeit kommune utarbeider sine planer
innen fristen 1. februar 1998.
Private omsorgsboliger?
Det arbeides med planer,6!n A bygge
eidreboiiger med omsorgsboiistandard
itArdshagen pA Fiateby.
Interesserte som Ønsker A leiê ëlier eie
en siik boiig kan ta kontakt med undertegnede for nrmere informasjon.
Ha/yard Waade
leder I Eldrerddet
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Ill alle barn og unge I Enebakk mellom 10 og 19 r.
Enebakk har hatt ungdommer med til bide fylkesfinaler
09 landsmønstring i Trondheim flere r. Senest i fjor.
Aleksander Matheussen gikk helt til landsfinalen
i Trondheim med sine dikt i mai 1997.
Legg dere I trening allerede n. Hver 09 en eller sl dere sammen
og lag ((sketsjer)), smao teaterstykker, sanggrupper, videofilming mm.
U-klubbene, idrettslag, sang- eller musikkgrupper.
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FAG & SERVICE
GILs

Din lokale rørlegger

EL

ANDRESEN
& SONNER A/S

KTJO AS

Wabakk
gnskapskonter %

Flatabysenteret Po€tb. 32, 1911 Flateby

Telefon: 64 92 92 81
}<jøl, frys, vask, oppvask, radio, TV,
antenner, parabder og elmatenell.
Stavsugerposer og nakkelfiling.

Vâg!ivelen 25, Ytre Enebakk
TIf. 64924354-64924892
Mobil 03036 127

Reparasjofl, saig og montering.

Marit Elin SørIi

0
0

Id Per-Erik østlie a.s 00
din lokale byggmester

0

ENEBAKK NATURTERAPI

•1g14'rrREENEBAKK.rLF:649243 4o

0

La

- fagkunnskp 9r trygghet

Tit. 6492 70 44

Durud Gird
1914 Ytre Enebakk

- Døgnservice -

Postboks 24, 1912 Enebakk
Telefon 6492 63 03

- TIf. 64 92 46 30
Mobil 030 04 997 - 03038 565

UT5IKTs
RAMMEVERKSTED

ENEBAKK VAKT
OG SERVICE

TLF. 6492 7900

1911 Flateby

Personsøker 096 97823

Alt i innramming
Rask levering

Postboks 70, 1912 ENEBAKK

Fotsoneterapi, aromaterapi, kinesiologi, oreakupunktur,
kran!osakralterap!, kostholdsvelledflklg, magneffeltterapL
Diplom fra Institutt for Helhetsmedisln - Medlem av NFS

Vakthold — alarmmottak,
alarmsefltral

1912 Enebakk

Rugvn. 4 B

v/Ole Anton Gystad

Autorisert regnskapsforerselskap

£VO

Naturterapeut

BYGG- OG

J

ENEBAKK
VANN OG VARME

Ikke ki reinskapsføringen din, et sjansespill!

TIf. 64 92 86 10
Maier & Tapetserer

Flateby Jern & Fargehandel
Mating, lapet, verktoy, skruer, spiker, kjokkenarl.
Vi kan ogsä gi gunstige tilbud
pa byggevarer, derer og vinduer.

Rorleggerfirma

ERIK KJELGAARD
Varnie, sanitr, nybygg og rehabilitering
Utlele av lensepumper, vannsuge(
og høytrykksspyling
Vi holder Iii I Enebakk Mølle
1914 Ytre Enebakk, tlf. 64 92 46 39

Utfører alt innen maling,
tapetsering og gulviegging
Ta kontakt pa telefon 64 92 56 07
Mobil: 92 02 35 00
Lindell — 1914 Ytre Enebakk

TRYTI EIENDOMSMEGLING AS

Mobil: 94232665-90884944

Stikk innom eller ring pa 64 92 8330

Robert Wessel

Megler'n I Enebakk
Vi har lokalkunnskapen og kan hjelpe
We kjøper og selger.
Bolig-, fritids- og nringseiendommer.
Ta uforpliktende kontakt.
B.,,.h.At. fl19• & 150
W4SMI
FJ)I0•I95 55, 9l4 Vtro En.blkk. 17f. 64925570

Vi holder tit ved Bjerkesenteret (LEVI)

Malerarbeid - renhold

<Alt i bygningsarbeid°

Ludvigsen Kulde
Saig, service og montasje
Alt innen kjøl, frys og aircondition
Postboks 9- 1912 Enebakk
Mobil: 942 36 224 - Persons. 96722 77
Priv. 6492 64 94

Nybygg/til bygg og rehabilitering.
Forhàndspris.

ebakk
Vognskapskoutor ¶s

Craven og Overãs

Postboks 24- Krokenveien 10- 1912 Enebakk
Telefon 64 92 63 03
Telefax 64 92 7166

119
IøI ERIKSEN
1 J00 EIENDOMSSERVICE

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

REVEFARET 31, 1914 YTRE ENEBAKK

SKOING AV HEST
&
KLAUVRESK!JERING rA STORFE
liege Engerhol in
Ache, in
iqii Enehakk
Mobil: 09 12 52 50
P cleInn: '-I 92 71 O'I

St,entibi,tz & 6uruft GLL
1912 ENEBAKK
• Atitorisort slektroefllrepronor
• A,jtorisrt toIeinstaIIalOr WI T12
• All I olektriske InslaIl8sjonOr
• flrsnn- 09 lysierisiarm, kjoleanlegg
BE OM PRIS
VAR ER GUNSTIG
1018155 6492 6220

Vi har 25 ârs erfaring
i bransjen!

N.A.R.F

64 92 63 00

Enebakk folkebibliotek

VELKOMMEN

Ràdhuset, Kirkebygda

som lâner ved
Enebakk folkebibliotek

Postadr. Postboks 74, 1912 Enebakk. TIf. 64 99 02 00
Apningtider
1. september - 30. april
Mandag:

U. 1500 - 2000

Tirsdag:

kI. 1000 - 1500

Onsdag:
Torsdag:

stengt
ki. 1500 - 2000

Fredag:

kl.1000-1500

Lørdag:

kI. 1000 — 1400

Visste du at Iint materiale fra ENEBAKK FOLKEBIBLIOTEK kan leveres
pa postkontorne pa Flateby og Ytre Enebakk?
Velkommen til biblioteket!

Apningstider - Jul og nyttâr

Lørdag 27. desember er vi stengt, eller er det vanhige äpningstider pa
Biblioteket. Vi onsker ahle vãre Iãnere

gotijuCoggotit nyttdr

Her kan du lane:
bØker
- tidsskrifter
- lydbøker (bøker
inniest pA kassettbAnd)
- sprAkkurs (kassetbAnd)
- tegneSerier
- video
- bøker pA andre sprAk
- bøker oa. fra andre
bibliotek
LAnetid:
Bøker, 1ydbker: 4 uker
2 uker
Tidsskrifter:
2 uker
Tegneserier:
I uke
Video:
LAn til skoter
og barnehager: 8 uker
LAn til syke-/
aldershjem og
12 uker
i nstituSjOflefl
Fornying:
LAnetiden kan fornyes,
gjerne over tif., dersom
utlAnsmaterialet ikke er
reservert til en annen.

Pa biblioteket kan du
ogsã:
lese aviser og tidsskrifter
fA hjelp til informasjonsinnhenting
- sette deg inn i kommunale sakspapirer
og annen kommunal
informasjon
spille spill, gj,pre.,
lekser, ta fotokopier
og mye, mye ruer. -.
Lin som ikke leveres til
rett tid blir varslet silk:
I. varsel:
GRATIS. Kan leveres
i bokkasse utenfor
biblioteket.
2. varsel:
MA leveres over disk.
kr. 5,- pr. utlAnsGebyr.
enhet. Maks. kr, 25,-.
3. varsel:
MA leveres over disk.
Gebyr kr. 20,- pr utlAnsenhet. Maks. kr. 100,-.
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ldrettshall pa Flateby

Driftsbudsjettet bar en nettoutgift eks.

Enebakk kommunestyre hadde sitt
siste mote i 1997 mandag 8.12. Foruten
Nd har vi vaske' gØlve'
og vi har hØri ye
og vi har sett oppfugelhand
og vi liar pynte' tie'....

ENEBAKK NIZERINGSRAD
Enebakk NringsrAd deite tirsdag 2. desember ut Optimisten 1997 til Arets be-

drift.

Ja, det er kanskje fl ere enn meg som far
* litt dArlig samvittighet av disse linjene i
slike førjulstider. Det er travelt.
Men nAr jeg tenker tilbake til hret som
gik k,
har jeg ikke därlig samvittighet.
Jeg føler vi har fAtt gjort mye i Enebakk
, kommune i 1997. Deter fremdeles store utfordringer
bevares! Men jeg føler at vi
har kommet videre og det kjcnnes bra!
Jeg føler virkelig at medarbeiderne bade I
râdhuset og elfers har gjort en kjempeinnsats, og har utviklet bAde ojobbeno og seg
selv.
Etter nyttAr vert det spanande bAde

4A
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for oss i kommunen og dere som bruker
oss. Da gAr vi i gang med <<Kontor 2000>>
som vi mener skal gi en mye bedre service
bAde til innbyggere og folkevalgte. Vi mA
nok be om lit( romslighet i starten de første mAnedene men sA skal det etter hvert
fungere, med bedre oversikt og bedre kvalitet for Øvrig. Jeg hAper virkelig dette dataprosjcktet blir slik som andre vellykkede
dataprosjekt
at dere borer lite om det,
nicn kanskje merker en positiv forskjcll etter hvert.
Hos oss blirjuien bAde norsk og britisk
som vanlig. Siste skudd pA stammen har nA
rukket A bli 4, og har allercde sendt sine ønsker til Julenissen/Father Christmas. Da
ban ikke kan skrive ennA, i hvert fall gAr det
tregt pA datamaskinen sA bar ban tegnet
det ban ønsker seg. I flcrc timer har ban sitlet foran gavekataloger fra diverse leketøysprodusenter og møysommelig tegnet
bAde detektiv-sett og akebrett. Jeg tror nissen liker brevene....
Vi fAr besøk fra England . Ar, og her fAr
vi en ny utfordring: Hvordan i all verden
skal vi overbevise to vegetarianere om
norsk julemats fortreffelighet? NA ja mm
bedrc haivdel er en kunstner i spennende
matretter— jeg fAr heller yte assistanse! Ellers blir det nok floe mimring i julen dette
er niennesker vi var mye sammen med i
hine hArde dager i
SØr-Libanon for 1213 Ar siden.
Jeg ønsker dere
alle
bAde ansatte,
folkevalgte og øvrige inn byggere en
velsignct julefest og
et fremgangsrikt
ny(t Ar.

-

De nominerte var:
Astrid og Arild Ho/top

sjektet pA Flateby, men saken har stoppet

Vik Minihande! og
Vdg fern vare

VAg Jernvare ved Reidun Forfang fikk
Optimistprisen for 1997.
Gratulerer og lykke til videre!
Enebakk NeringsrAd har fra 1. 1.98 og ut
1999 engasjert Halyard Waade som nringskoordinator i halv stilling.
Fra samme dato skal ban ogsA vre sekretariat for rAdet.
NaringsrAdets nye adresse blir:
Granveien 30, 1911 Flateby,
tlf. 911 95 985

NeringsrAdct bestAr fra 1. januar av 5 representanter, to fra kommunen, en fra
landsbrukslaget, en som representant for de
lokafe sparebankene og en rep. fra EHHI.

-

-

-

TUSEN TAKK FOR GAVEN

Vennlig hilsen
Nils Schaug

den med 19 barn fra 3-5 Ar, dessverre har
lekepiassen utendørs for det meste gamle
lekeapparater, som vi har fAtt pAlegg om A

innarbeidet i kommunens kapitalbudsjett
for 1998, og det gjenstAr nA godkjenning

rive ned. Vi har ikke pengene som skal til
for A kjøpe nyc, og bar i den forbindelse
vrt pa tiggerrunde. Det har foreløpig resultert i kr 12.500,-. Kjempetlott at vi har
fAtt den stollen. IGJEN, TUSEN TAKK.
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ble enstemmig vedtatt.
Prosjektet ble senere i møtet vedtatt
-

fra fylkesmannen for riødvendig lAneopptak.

Budsjett for 1998
Enebakk kommune stAr foran store

NY BROSJYRE
FOR FLATEBY
Flateby Vel har i disse dager utgitt
sin brosjyre <<Veikommen til Fiatebya.
Denne er kommet i stand som en del
av Flateby Vets prosjekt <<Fiateby mot
Ar 2000>, som er støttet av Enebakk
kommune med kr 50.000,-.
Brosjyren inneholder mange fine
bilder, ogsA fra andre deter av bygda

enn Flateby og er tenkt solgt gjennom
Enebakk Sparebank for kr 20,-. Dette
er en ypperlig brosjyre ft bruke for A'
markedsføre bygda si, f.eks. ved hussaig o.l.

Livslopsboliger
Firma Watraco Eiendom AS har
starlet arbeidet med boligbygg med
4 leiligheter pit <<MelgArdshagenx..
Tomten ligger vis-a-vis kirketomten.
Leilighetene har livsløpsstandard,
det vii si at leilighetene er tilrettelagt
for bevegetseshemmede ved at aile
nødvendige funksjoner ligger pit ett
plan, del er brede dØrer uren terskler
og piass nok tit it snu en rollestol i
alie rom (bortsett fra bodene). Badet
er ogsA tilpasset slik at det skal
kunne benyttes av ruilestoibruker.
Leilighetene er Ca. 63 m 2 pit
grunnplanet, og inneholder gang,
bad/vaskerom, I soverom, 2 boder
og kjøkken/stue. I tillegg er det en
<hems> pA Ca. 23 m2, som kan brukes som gjesterorn, kontor, bod eller
ekstra soverom.
Firmaet hAper med denne typen
leiligheter A kunne gi et tilbud til de
gruppene som synes at en enebolig

Prosjektruppa bar bestAtt av May Strandos Johansen, Grete Dible og Gøran
Vollan fra Enebakk kommune, samt Asgeir Hansen, Per Erik Kristiansen og
Tore HArsaker fra Enebakk IF. Allerede i
april 1997 var planene klare, og disse ble
da presentert for formannskapet.
Etter kommunestyrets mote i oktober,
hvor forslag til halltype og romprogram
ble vedtatt, bar prosjektgruppa arbeidet
aktivt for A kunne realisere hall-prosjektet allerede i 1998. Saken ble som nevnt
lagt fram til behandling i kommunestyret
8.12. Geir TørAsen foresio pA vegne av
Ap at hallen realiseres i 1998 innenfor en
ramme pA kr 17.000.000, hvorav tippemidier er beregnet til kr 5.000.000. Forslaget om A bygge hallen i 1998 fikk 18
stemmer, mens 15 stemte mot forsiaget.
Forslag fra Høyre om krav til Arlig overskudd pA driften pA kr 500.000 ble vedtatt med 19 mot 14 stemmer, mens forslag ogsA fra Høyre om A mAtte ta forbehold om godkjenning fra fylkesman-

-

-

imidlertid nedsatt en prosjektgruppe som
fikk i oppdrag A planlegge idrettshallen.

Alle smA og store I Emaus korttidsbarnehage vii med dette takke Enebakk
Sanitetsforening for gaven pit kr
10.000,- til utelekeplassen vAr. Vi vii
ogsA takke Kirkebygden Vel for kr
2.500,- til samme formal.
Vi er en korttidsbarnehage i Kirkebyg-

-

-

Det bar gjennom en Arrekke vrt arbeidet med A fA realisert idrettshall-proopp pA grunn av Enebakk kommunes
stramme økonomi. I juni 1996 ble det

-

-

budsjettbehandling for 1998, sto sak vedrørende realisering av idrettshall pA Flateby i 1998 pA saksslisten.

-

Flateby

er for stor og en kjelierieilighet for
liten. Det vil sid eldre, We par og
enslige og minre familier med 23
personer, for eksenipei unge i etableringsfa.sen.
Prisantydning for leilighetene er
ca. kr 550.000. Da er leilighetene
innflyttingskiare, og det er opparbeidet 2 biloppstiliingsplasser. Eventueli terrasse, carport eller garasje og
takvinduer vii komme i tiilegg.
Dersom det viser seg A vre interesse for prosjektet, vurderes det A
bygge ytterligere leiligheter. Firmaet har opsjon pit tomt for totalt 4
hus, dvs. 16 leiligheter. 4 leiligheter
er beregnet for utleie. Prisaiitydning
kr 4.500,- pr mnd. eks. strømfFV og
renovasjon.
Interesserte kan ta kontakt med
Watraco Eiendom AS, v/Tore HArsaker, Rennavn. 4, 1911 Flateby, te-

okonomiske utfordringer neste Ar. I kapitalbudsjettet som ble vedtatt av kommunestyret, er det innarbeidet investeringer
11998 pA totalt Ca. 25 mill. kr. Foruten
idrettshallen, omfatter dette uteanlegg
ved Herredshuset, data-utstyr bl.a. til biblioteket, ekstraordinrt vedlikehold ved
skoler og boliger, ny skole i Kirkebygda,
fly hels ved Enebakk syke-/aldershjem,
planlegging av tiltak innen eldreomsorg,

parkeringsplass ved Langen, badeplass
ved VAg, diverse kloakksanering bl.a. Utbedring av kloakk fra Herredshuset, nytt
graveutstyr til kirkegArdene samt videreføring av veiprogrammet. Forslag fra
Hans Guslund, Sp, om prioritering av badeplass ved VAg ble for øvrig enstemmig
vedtatt.

4

øker med 10%, gebyr for saksbehandling
og oppmAling med 4%, renovasjonsavgiften med 13% og husleier i kommunale

boliger med 20%. (Husleiene ble ikke
Øket i 1997.) Etter forslag fra Lisbeth
Gaathaug, SV, som ble vedtatt med 18
stemmer, ble økte inntekter som følge av
husleieøkningen, Ca. 360.000 kr øremerket bygningsmessig vedlikehold.

Budsjettforslagene fra de enkelte avdelinger ligger til grunn for behandlingen av budsjettet I formannskap og
kommunestyre. Det ble foretatt en del
endringer i disse forslagene. Forsiag Ira

skole/barnehage om utbygging av Ytre
Enebakk og Flateby barnehage ble tatt
ut. Dette bl.a. pA bakgrunn av at fly privat

barnehage pA Flateby, Hauglia barnehage, er bygd og satt i drift i 1997. Kommunen stilte tomt til disposisjon til bar-

nehagen. Kommunestyret øket for øvrig
rammen for tilskudd til private barnehager fra kr 350.000 i 1997 til kr 840.000 i

1998. Andre endringer som er foretatt I
forhold til budsjettforslagene er halvering av samtlige utstyrsposter og redusert
kompensasjon for prisstigning. Nye stillinger som Jigger inne i budsjettet er 1/2
stilling ved biblioteket og renholderstillinger som folge av Økte arealer ved Ytre

Enebakk skole og Hauglia skole,
Kommunestyret vedtok ogsA budsjett
for kirken og for Enebakk kommunesko-

ger for 1998. Overføring til kirken, som i
1997 fikk en mer selvstendig stilling I
forhold til tidligere, er innarbeidet i budsjettet med 2,089 mill. kr. Enebakk kommuneskogers budsjett balanserer med en
overføring til Enebakk kommunekasse
pA kr 162.500. Midlene er øremerket fri-

luftsformAl. Av inntektenefra kommuneskogen rcfererer kr 800.000 seg til salg
av tømmer, kr 95.000 til salg av ved og

kr 65.000 til elgjakt.
I tilknytning ill budsjettbehandlingen
fremmet Nils Bøhler, H, forslag om A avhende utleieboliger, utenom eldreboliger
og omsorgsboliger. Dette forslaget ble
vedtatt med 28 stemmer. Salget skal
gjennomføres over en 4-Arsperiode etter
hvert som boligene kan fristilles. I denne

forbindelse ble administrasjonen anmodet om A ta initiativ for A etablere flere

utleieboliger. Forslag Ira Steinar Sandbye, FrP, om utredning av konsekvenser

for konkurranseutsctting av kommunens
renbold fait.

ENEBAKK KOMMUNES LEGATER
Râdmannskontoret I Enebakk administrerer en del legater, som deles ut f/I
ungdom i forbindelse med utdanning, samt til trygdede/pensjonjsfer.
Enebakk kommunes sammenslAtte legal
som etter statunene fordeles med 1/2 part til pensjonister eller uføretrygdede i Enebakk og 1/2 part
ill skoleungdorn Ira Enebakk uI utdanning utover
grunnskolen, er deFt tit for 1997. Lcgalet er kornmet i stand etter sammenslAing av 8 smA legaler
med en kapital pA til sammen kr 60.000, hvorav
renlene utdeles hvert Ar. Belopcl soni er ddt UI i Ar
UIgJor kr 3.067.-. Ày UtdanningsIcgatfikk RIchard Finnerud og Tone Marie Berg kr 766,- hver.
Trygdelegatet We fordelt mellorn Turid Fyhn, EsIcr Larsen, Sigrid Slrornsborg, Ast
Helen Warn, som fikk kr 306,- liver.
' ....

Karl Lund & Br. legal
sort har en kapital pA Ca. kr 50.000 skal ifolge 515luttene fordels til Ungdorn fra Enebakk ill utdanning pA IandbrUksskole, <fylkesskole>, husmorskole. gartnerllere eller Jignende landbnuksutdannelse.
Legatel ble delI ut av kornrnunestynet i mote
8.12. etter innstilling fra Enebakk Iandbnukslag.
Midlene for 1997, kr 2.585.-, ble dcli mellorn
Mona Bern Erfjord og Synncuve Glavin, som beggc
er eleven ved Vinterlandbruksskolcn.

lefon 64 92 89 14, fax 64 92 85 01,

mobil 944 83 680.

renter og avdrag pA Ca. 170 mill. kr. Skatteinntekter uTt<gjor Ca. 94 mill. kr og rammetilskuddet fra staten Ca. 43 mill. kr.
Det er vedtatt øking i kommunale avgifter og huskier. Arsavgiften for kloakk

Trelasthandler Thorvald Bøhlers legal
som har en kapi tal pA Ca. kr 330.000, skal ifolge
slatultenc fordcles III ungdom fra Enebakk soni

1k

trenger stotte til utdanning i jordbruk elier skogbruk og binringer som borer til disse hovcdgruppene.
Legatet deles UI av et styre bestAende av sognepresu, lensmann og ordfØrer. Midlene for 1997, kr
15.692,-, ble fordelt mellom Peder Puiger Mona
Bern Ejfjrd, Vilde Sorby Erikscn, Synnove Giayin. HeidiHalset og Man Ringnes. SØlerne fikk
kr 2.615,- liver.
Disse Ire Iegaene blir annonsers ipressen
med sokuadifrisl 15. oktober hvert or.

Amalie og Elise Ruds legal
er et legal som Enebakk kommune deter UI sammen mcd Relingen kommune. I statuttene heler
det bl.a. at Beretgci til støtte er en/ncr Avis før/ighct er ia/i g og resenthg ,'dsajt red at mnedfødre
el/er ejc,ede fed c/icr svkdonwier har fort til
fmenksjonsforstyrrclscr i stø tie- og here gelsesorganenc. Dc disponihie legotntidler kan ain'endes tit
nlskudd til kjøp ar hoenhet, On tit kjøp or boenhet
med he l el/er tie/ris rentefriliet c/icr tiiskiickl el/er
-- l,,,'nI,p,
/dn fit uthedrini' or ,'tci co'ri'ndp
find,,,
................................
c/lees like forhoid skal fysisk funksjonshenwncde
fra Ra'iingen og Enebakk- og personlig hesiekiet
med testator, hafortrinnsrett.

For 1997 ble del Uldell hI samrnen kr 137.000,fordelt pA 12 søkcrc. Dette legatet annonseres
med sOknadsfrist IS. mars hvert Ar.

I
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Organisasjoner - foreninger - lag
Enebakk husflidslag
inviterer til mote
7.januar 1998 kI. 1900
pa Flateby samfunnshus.
Demonstrasjon av quilting vllnger øydvin
(vi vii forsøke A fA i gang kurs senere)
Kaffe/kaker/utiodning

V
V
V
V
V
V

Maskinentreprenør Svend Fjelistad
Porsgrund
Ole Anton Gystad
Enebakk vann og vame
Reidar bakke A/S
Enebakk kommune

og alle som stilte opp pA dugnad - uten dere yule det ikke ha
gAtt.
Vennlig hilsen styret
Kvinne- ogfamilieforbundet
avd. Ytre Enebakk

M,

PA vegne av tidligere Ytre Enebakk husmorlag - nA Kvinne- og
familieforbundet avd. Ytre Enebakk - vii vi fA takke de som
sponset oss med diverse utstyr og hjelp til utbyggingen av
Fjellknatten barnepark og korttidsbarnehage, Fjellveien 4:

Lds

Norges kvinne- og familieforbund

'!I~

Alle er hjertelig velkommen

Kvinne- og Familieforbundet, Enebakk, inviterer til
juletrefest lørdag 3.1.98
pa Flateby Samfunnshus ki. 16.00-18.00.
Tradisjonell juletrefestfeiring med gang
rundt juletre, underhoidning
og nissebesøk.
Saig av kaker, kaffe og brus.
Loddsalg.
Inngang kr 50,- pr. pers.
Páme!ding innen 20. desember
til Anne Skukkestad Aarland,
tlf. 64 92 9138.
HJER7ELIG VELKOMMEN!

Enebakk kommune
Ordfører: Jorunn Buer Varaordfører: KjeII Dehli
Rãdmann: Nils Schaug
Sentraladministrasjonen
Herredshuset

Søndag 21. desember
B) 1630
Reisen tiljulestjernen
U)1830
Tatt pA senga
V)2030
L.A. Konfidensielt
Søndag 4. januar
B) 1630
Pippi langstrØmpe
U)1830
Adam og Eva
V)2030
Face off

20/40
30
40

25/40
30
40

t1f. 64 99 01 00—fax 64 92 71 11
RAdmann Nils Schaug
Personalsjef: Anne Elisabeth Thorshov
Kommuneplanlegger/meringskonsulent:
Kari Elisabeth Morbech
MiijøvernrAdgiver:
Kari Elisabeth Morbech
EDB-konsulent: Jon Digranes
Formannskapssekretr:
Sonja Nordhagen
Komposten: Randi Bodin, 64 99 01 95

Økonomiavd.

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

Tekniske avdelinger

- Herredshuset

tlf.64990120— fax 649271 II
Bygningssjef: Stein Marsdal
Driftssjef: Sverre Netting

Konst. økonomisjef: Leif T. Gansjøen

Landbruksavd. vlHerredshuset

Søndag 11. januar
Huset utieid til annet arrangement

Avd. for skole/barnehage
Herredshuset

tlf.64990220— fax 64927284
Skogbrukssjef: Asmund Jahr
Jordbrukssjef: Anders Lein

Torsdag 15.januar (tid for den gode filmen)
V) 1930
Salige er de som tørster 40

t1f. 64 99 01 70—fax 64 92 73 08
Skolesjef: Roar Paulsrud
Barnehagesjef: Roar Paulsrud
Leder PP-tjenesten: Geir Saanum

Søndag 18. janaur
B) 1630
Nye streker med Emil
U)1830
Mesterdetektiven
Biomkvist
V)2030
Peacemaker
Fredag 23. januar - nattkino
V)2100
James Bond
Tomorrow never dies

25/40
30
40

-

Kultur Det Gamle Herredshuset
t1f. 64 99 01 90—fax 64 92 65 88
Kultursjef: Per Sandvik
Biblioteksjef: Jytte Toft Nielsen
Enebakk Folkebibliotek: 64 99 02 00

Sosialavdelingen
40

- Herredshuset

t1f. 64 99 01 40—fax 64 9271 11
Sosialsjef Gunnar Totland Olsen

Enebakk legesenter
Søndag 25.januar
B) 1330
Hercules
B) 1630
Hercules
U)1830
Tomorrow never dies
V)2030
Tomorrow never dies

tlf.64926360— fax 64927020
35
35
40
40

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

Enebakk kommuneskoger
tlf. 64 92 56 29
l9l4 Ytre Enebakk
Skogsbestyr: Harald Brekken

Enebakk Produkter

A/S

t1f. 64 92 74 60—fax 64 92 73 31
Gjølstad
1912 Enebakk
Daglig leder: Karen Hagen

Renovasjon
ROAF
Postboks 38
2007 Kjeller
t1f. 63 84 1220— fax 63 84 07 36
Adm. dir.: Erik Steensrud

