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Soskenparet Rune Kristian 22) og Siv Tonil Bohier (19) fra kirkehygda oiukom hegge
inoinciatant i en bilulykke ved Midt,jovannet
I Ski konunune tredag morgen.
Det var svart glalt pa ulykkesstedet. Veibanen var helt dekket av et tynt islag, og hirebane
! for over i motsatt
1.
Dette er en av de sty ggeste ulykkene i Folio
pa mange ar.
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Gudstjenesteliste
i pâsken 1986
Kirkene i Enebakk
23. mars (PalmesØndag)
ki. 11.00: Stranden bedehus, Flateby, v/Johannessen. Nattverd.
27. mars (Skjrtorsdag)
ki. 11.00: Enebakk kirke v/Helgheim. Nattverd.
28. mars (Langfredag)
ki. 11.00: Marl kirke.
Pasjonsgudstjeneste
v/Johannessen. Nattverd.
30. mars (1. pãskedag)
ki. 11.00: Enebakk kirke.
HØytidsgudstjeneste v/Helgheim. offer til Det teol. Menighetsfakultet.
30. mars (1. pskedag)
ki. 11.00: Marl kirke.
HØytidsgudstjeneste
v/Johannessen. Offer
til Den Norske SjØmannsmisj on.
31. mars (2. pâskedag)
ki. 11.00: Granly, Daletjerdingen, v/Johannessen.
6. april (1.s.e. pâske)
ki. 10.00: Streifinn,
Flateby. Fam.gudstj.
v/Helgheim.
6. april (1.s.e. pâske)
kl. 11.00: Enebakk kirke v/Johannessen.

PLAKA

Ca. 25 smä og store sportsfiskere deltok sØndag formiddag i Enebakk Jeger og
Fiskerforenings pilkekonkurranse pa Mjr. Dette ârlige
mesterskapet pleier nok a
trekke noen here deltakere,
men surt og kaldt var holdt
kdnskje noen borte. Smâtt
med fisk var det ogsâ a fá for
de aller fleste. Mest gikk det i
smàabbor, men en og annen
gjedde med akseptabel
stØrrelsé var det ogsâ a se da
fiskerne kom inn for a veie
fangsten ved to-tiden. Da
hadde konkurransen pagatt i
tre timer.
Tidligere ár har vinneren av
konkurransen, som ogsâ er
Jeger- og Fiskerforeningens
klubbmesterskap, fâtt tildelt
en sØlv vandrepokal, for et âr.
Denne pokalen matte vinnes

tre ganger for a fâ den til odel
og eië, og etter ca 30 ârs
vandring gikk denne pokalen
til veteranen øyvind Buer.
Han vor for Øvrig selvsagt a
finne pa Mjr sØndag formiddag; skjØnt resultatet for
hans vedkommende ble ganske magert denne gangen.
I âr var det satt opp en ny
vandrepokal, en nydelig tung
krystallvase, som var en gavepremie fra ABC-bank Enebakk.
Det var Knut Jo StrØmsborg som gikk av med seieren,
og dermed ble den lykkelige
eier av vandrepokalen fram til
neste ârs konkurranse.
Ellers var det mange fine
gjenstander pa premiebordet,
og alle barn som deltok hikk
som vanlig premie for god
innsats.

Juniorer under 10
âr:
Laila Sletten, Enebakk 1.45,
Lars-JØrgen Skaarud, Enebakk 0.

Juniorer 10-16 ãr:

X.

:

Ta.r.c .1orrnn Skaarud er
med for fØrste gang, og synes det er er veldig moro.

1. Knut Jo Strømsborg,
Enebakk J.F.F. (18 fisk) 29.3,
2. Ole-Asbjørn Buer, Enebakk
J.F.F. 17.65, 3. Leif-Arne
Skogsholm, Enebakk 9.85, 4.
Hans Robert Skaarud, Enebakk J.F.F. 9.10, 5. Petter Unneberg, Enebakk 4.25.
Alle juniorer som startet far
premie)

En abbor pa drØye halvkiloen er slett ikke àforakte, synes
Leif Arne Skogsholm (t.h.). Erik Jacobsen haddeforuten en
del smâabbor ogsàfätt denne gjedda pa ca. en kilo.

Darner

Sportsfiskere (24 fisk) 42.9, 2.
Erik Jakobsen, Enebakk
1. Astrid Eliasen, Barum
J.F.F. 18.9, 3. Kjell Venli, EneSportsfiskere (18 fisk) 29.6, 2.
bakk J.F.F. 17.3. 4. Knut
Ranveig Skaarud, Enebakk
'msborg, Enebakk J.F.F..-.-J. F.
L.VU.$n 5
1. Reidar Eliâsen, Brum

I il

- aktuelle oppslag om
ukens aktiviteter

Kirkebygden
Vannverk A/L
minner om ársmØtet i
kveld i kantinen, Herredshuset. Se annonse.
Betel
minner om bØnn og vitnemØtet I kveld og
musikkØvelsen i morgen.
Se ogsâ pâskens mØter.
Enebakk Trygdekontor
er stengt 1. og 2. april pga.
overgang til EDB.
Enebakk Husmorlag
starter kurs i mykt selvforsvar for kvinner onsd. 9.
april. Samtidig startes intensivkurs for <<oss med 10
tommeltotter i bilens
fØrstehjelp. Se annonse.
Enebakk Skogeierlag
minner om ârsmØtet I
kveld pa Herredshuset
ki. 18.30.

Endene stortrives nà nâr det ncrmer seg var for alvor, snart er alle bekker og vann isfrie.

VJGNETT

Vannveekene., I Ytre og Kipkebygden byggep

IYTT H YE
DBASS ENG
Ytre
Enebakk
Vannverk A/L og Kirkebygden Vannverk
A/L har planlagt og
startet bygging av
felles høydebasseng
pa Holttjernkollen i
Kirkebygda.
- De arbeidene som
ná er i gang er bygging av vei, og utskyting av platáet.
Selve byggingen av
hØydebassenget vii
bli lagt ut pa anbud i
lØpet av april, sier
Arne Svarthol, formann i byggekomitéen til Vignett.

LANG VANNVE

Slik situasjonen er idag pumpes vannet fra pumper i Ekebergdaien til Ytre, en usedvanhig lang
vannvei.
- Det er kiart at dette mange
ganger har fØrt til probiemer med
trykket, spesielt i hØyere deler av
Ytrebygda. Det nye bassenget vii
bedre kapasiteten fordi trykket
vii bli bedre i Ytre, sier Arne
Svarthol.

Dameláget slo BØler 14-13 i en relativt
svak semifinale, spillemessig sett. Spillet
var under hele kampen preget av at det
var nerver hos begge
lagene.

Pa denne kollen, Holttjernskollen skal det nye køydebassenget ligge.
Etter det Vignett erfarer har
probiemet med trykket vrt
størst under vanningssesongen
sommerstid.
TRYKK0KNINGSSTASJON

FØr hØydebassenget kan tas I
bruk ma det bygges trykkøkningsstasjon I omrádet rundt
Mjrhallen i Ytre.
Stasjonen skal iigge like inntii
den planlagte tomta til Mjr

Samfunnshus, og det er konsulentfirmaet A'S Hjelines som
har vrt konsuienter for vannverkene i Ytre og Kirkebygda.
Firmaet har ogsa tidligere vrt
aktivt med i planiegging av
vannnettet over hele Enebakk.
BYGGESTART I MAI

Formann i byggekomiteen, Arne Svarthol oppiyser til Vignett
at byggingen av seive hØydebas-

senget skal pâstartes i mai i âr.
- Nâr vi startet pianleggingen
av hØydebassenget var det meningen at det skulle stá ferdig i
løpet av sommeren 86. men vi har
ikke lagt sá mye prestisje I akkurat dette. Bassenget skal i alie
fall sta ferdig i løpet av 86. men
det vile vrt ønskelig om det
kunne stà ferdig i sommer, spesieit hvis det blir en tØrkesommer, sier Svarthol.

Glimpende. dukketeat er
Enebakk Husmorlag arrangerte dukketater pa Hauglia
skole sist fredag, og
det møtte opp over
150 barn og voksne.
Etter var mening er
dette noe av det aller
beste som er butt vist
pa dukketeaterfronten i Enebakk.
Marianne Hulâs Stubberud fra
Rakkestad var kvinnen bak dukkene, og hun gjorde en glimrende
jobb. Ungene satt omtrent som
trolibundet I "landskapet" pa
Hauglia. HonnØr til Husmoriaget
for at de kiarer a skaffe sa dyktige aktØrer til sine arrangementer!
Stykket som ble vist het" Prinsessen som gikk til jordens lijerte", og er fra boka "Ringelihorn",
en samling nordnorske eventyr.
Det handlet om en prinsesse
som yule gjØre alt for at hennes
far, kongen skulle bli glad igjen.
Det eneste som kunne redde han
fra sorgen var en blomst som
vokste I jordens hjerte, langt under jorden. Vi som sa stykket fikk
fØlge prinsessen gjennom mange
hindringer, fØr hun endelig kom

med to lag
i sluttspillet
Driv gjør knallsterkt pa handballbanene om dagen.
Damelaget er a!lerede kiare for 5.
divisjon neste âr,
og sist sØndag gikk
gutter 14 âr og sâ
til topps I sin serie.
Begge thsse lagene er med i hvert
sitt sluttspill, og
sist sØndag vant de
begge sine semifinaler.

STORT BASSENG

HØydebassenget som er planlagt vii fâ et volum pa ca. 1.300
kubikk. Détte er tre ganger sâ
mye som volumet pa de bassengene som fins i Ytre i dag. De har
et volum pa 450 kubikk.

D111V

Driv kom best i
gang, og hadde tidlig
i første omgang en
ledelse pa hele 5-1.
Etter dette mistet de
stadig mer og mer av
grepet pa kampen,
og det var med nod
og neppe det holdt.
Drivs rnãl kom ved
Marianne Hansen (4),
Gitte Andreassen (3),
SolbjØrg Ihieby (2),
Vigdis Tostrup (2),
Inger Ansethmoen,
Tove Myhre og Karl
Kjensli. Driv kan nok
rette en stor takk til
sin keeper Tone LØkstad etter denne
kampen, hun stod
meget godt.

Gutter 14 mØtte
Siggerud I sim semifinale, og de vant
16-11. Ogsá denne
kampen var preget
av nervØsitet. Pa
Driviaget utmerket
keeper Lars MØrk og
sjumâlsscorer Jan
Erik Kristiansen seg
med meget godt spill.
Finalene for bade
gutte- og damelaget
gar i Ekeberghallen i
kveld. Gutter 14 skal
mote Refstad, og det
blir slett ingen enkel
oppgave. Kampen
gar klokka 18.30 1
kveld.

Fuilt hus

pa Hauglia under dukketeater-forestillingen sistfredag.

tilbake til sin far - med den reddende blomsten.
Forestillingen varte i 40 minut-

ter, ienge for barn vii kanskje noen si, men de satt som nagiet under hele forestillingen.

Slike arrangementer som dette
burde vi fA flere av - ikke for
langt, og med giimrende kvalitet!

Damenes kamp gâr
ogsá I kveld, men
fØrst klokka 20.30.
Har du lyst a se Driv i
aksjon, skulle dette
were en ypperlig anledning!

VIGNETT

Kiare for start i Driv klubbmesterskap f.v Katinka Johannesen, Stene Andre Gerhardsen og
Truls Johannesen.

Opivs klubbmeasterskap
IL Driv arrangerte bade sitt siste karusellrenn, klubbmesterskap
og merkerenn samtidig pa "Plassen" sist lørdag. Vi bringer resultatene fra klubbmesterskapet i dette nummeret, sluttstillingen i karusellen kommer vi tilbake til.
Varet var nok ikke det aller beste for deltakerne, tãka lá tjukk over
hele omrádet, og vinden var nok litt for frisk for mange.

Resultaterfra Opivs klubbmesterskap
Jenter 1979:

Gutter 1978:

Gutter 1975:

1. Ida Rasmussen 423, 2. Kathrine Magnussen 5.07, 3. Kate
Knagenhjelm 5.07, 4. Heidi Thune 5.20, 5. Astrid Holen 5.37.

1. Roar Sandem 7.47, 2. Kristian
Aasen 8.21, 3. Kim Esbjug 8.27, 4.
Torkjei Hongve 8.53, 5. Kjetil
Sundby 9.41, 6. Rune Berg 9.42.

Gutter 1979:

Jenter 1977:

1. BjØrn Tore Henning 3.45, 2.
BjØrn Staff Iversen 4.07.

1. Ingeborg Enger 7.54, 2. Linn
Scherven 7.54, 3. Hilde Florberghagen 8.12, 4. Marit Bognerud
8.37, 5. Vibeke Myhre 8.44, 6. Nina
Oskarsen 9.18, 7. Anne-Kathrine
Vogt 9.23, 8. Ida Buer 10.11, 9.
Laila Eriksen 11.44.

1. Kristian HØe 5.48, 2. Tor Wettergren 6.05, 3. Anders Joner 6.09,
4. Erik østlie 6.19, 4. JØrn Ege
6.19, 4. Petter Bergstrom 6.19, 7.
Idar Smedsrud 6.29, 8. Peder Engen 6.43, 9. Lars Kjensli 6.49, 10.
Marius HØvik 7.33.

Jenter 1978:
1. Hanne Delbeck 9.10, 2. Eline
Klavestad 9.12, 3. Katrine Furulund 9.51, 4. May SunnØve Thune
10.39, 5. Christina Svendsen
11.29.
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Gutter 1977:
1.Stian Østlie 7.49, 2 Christian
Fjeidstad 8.00, 3. Aleksander
Norgaarden 8.03, 4. Henrik Eide
8.14, 5. Eivind Ungersness 8.25, 6.
Fredrik Gjertveit 8.53, 7. Truls
Peter Bjerkestuen 9.16, 8. Thomas Arntzen 9.26, 9: Wigen Andersen 9.52.

Gutter 1976:
1. Kai Henning Holm 6.21, 2. Thoma Kristiansen 6.46, 3. Espen
Pettersen 7.06, 4. Glenn RØkenes
7.24, 5. TorbjØrn Gran 8.22, 6.
Tom Haga 8.24, 7. Mats Halvorsen 8.25, 8. Jon Inge Maridal 8.40.

Jenter 1976:
1. Line Gjevik 8.04,'2.: Marianne
Skâr 8.52.

Jenter 1974:
1. Elin NØkleby 5.57, 2. Kristin
Sydtveit 6.03, 3. Katrina Hâkonsen 6.29.

Gutter 1974:
1. Aslak østvàg 5.38, 2. Terje
Gran 5.39, 3. Morten Schau 5.53,
3. Tommy Schau 5.53.

Jenter 1973:
1. Anja HØnsi 12.00, 2. Trine Lise
Myhre 12.45.

Gutter 1973:
1. Hâvard Stubberud 12.01, 2.
Gunnar FlØtèr 12.16, 3. Jon Wettergren 12.56.

Enfornøyd gjeng etter avslutning av EIFs karusellfenn for Sesongen. Pa gulistol den suverene vinner av 11-àrsklassen,
Aleksander Gonzales flankert av nr.2, Espen Olafsen (t.v) og
nr. 4. Marius Hildebrant.

Enebakk.IF
Skisesongen gár mot sin avslutning, i alle
fall pa det lokale omrádet. Enebakk IF avsluttet árets karusellrenn med kveldsrenn
sist torsdag.
Deltakelsen var noe mindre i dette rennet
enn i de tre foregâende. Noe av ársaken til det
kan jo vre at det er bare er tre av de fire rennene som er tellende.
Kaasa 33.22, 3. Per Oskarsen
33.33, 4. Ottar Simonsen 37.01.

Kvinner 21-34 âr:
1. Kristin Berg 34.26.

Menn 20 âr:
1. Henning Hagen 29.38.

Menn 21-34 ar:

1. Viggo Hansen 29.38, 2. Ronny
Skaug 32.35, 3. Geir Hagen 34.23.

Menn 40-45 ar:
1. William Hagen35.58

Menn 45-49 ár:
1. Oddvar Hønsi 34.47.

.Jenter 1972:
Christine Teig 10.33, 2. Linda HØe
12.46

Gutter 19721. Marius Haug 10.46, 2. Thomas
Kjensli 11.23, 3. Christian HØvik
12.22, 4. Geir Sther 13.08.

Gutter 1971:
1. Stale Sther 10.06.

Kvinner 40-45:

Jenter 1975:

1. Aud HØnsi 19.45.

1. Kristin Jahr 6.22, 2. Vibeke Johansen 7.43.

1. Per Erik østlie 33.02, 2. Sturla

Menn 35-40:
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BAKKEN
pepmitept
Frode Bakken ble
innvilget
mandag
permisjon av formannskapet for perioden
1.4.86 - 1.11.86.
Han hadde søkt formannskapet om dette
fordi han gâr over i ny
stilling Ira 1.4. Stillingen er i SØr-TrØndelag,
og han skal basere seg
pa ukependling.
Frode Bakken er representant for HØyre I
kommunestyret og kulturstyret, og varamedlem til formannskapet.

Auksions
bevilling
Formannskapet ga sist
mandag
auksjonsbevilling til GREKA
AUKSJONER. Bak firmaet star Grete Juell
Sverre og Kari Rinhaug, begge Ira Flateby.
Tidligere er det kun
Grethe Eidsvoil som
har hatt slik bevilling 1
Enebakk.
formannska • et
opp ys e de at de S al
drive pa seriØs basis,
med oppkjøp av dødsbo
for videresaig og lignende. SØkerne hadde fra
fØr av skraphandlerbevilling I Enebakk og
Skedsmo.

Frank Johannesen (30) er ABC-banks nye mann i kontorsjefstolen i Kirkebygda.

Frank Johannessen fra Flateby er nylig
ansatt som fly kontorsjef i ABC-bank, Enebakk.
Han er 30 ár gammel, gift med Bente, og
har ei lita datter pa ett ár. Han har tidligere
VELUTDANNET

- Hva har du gjort for du begynte i
ABC-bank her i Enebakk?
- Jeg er utdannet ved
Markedsføringsskolen, og har I tillegg diverse deleksamener Ira Bedriftsøkonomisk Institutt. Min første jobb var et
ett-árig lrervikariat i 1975. Siden gang
har jeg jobbet ti âr i Sparebanken, siste
àrene som filialsjef.
FORDELER OG ULEMPER

- Du er har bodd pa Flateby ito Ar, er
det en ubetinget fordel nâr har jobb innen kommunen?
- Det kan slâ begge veier. Det at jeg er
bosatt I kommunen gjør det lettere for
meg a identifisere meg med lokale behov
og problemstfflinger. Det som kan bli en
ulempe er at jeg kan bli nØdt til a ta besiutninger som ikke ailtid er like populre. mange vii kanskje finne det vanskelig
A skifie mellom meg som privatperson og
fagmann.
- Reiselengden har selvsagt ogsa en betydning, det er besparende, men ikke
avØrende for at jeg tok jobben. Det
viktigste er at jeg far en interessant jobb

jobbet i Sparebanken Oslo og Akershus i 10
âr.
- Det er en interessant jobb med interessante mennesker - jeg har fâtt et veldig
positivt inntrykk av de andre ansatte i
banken, sier Frank Johannessen til Vignett.

med interessante mennesker a jobbe
sammen med.
- Trives du pa Flateby?
- Jeg trives godt pa Flateby. Jeg har
truffet mange hyggelige mennesker, og
det er lett a komme i kontakt med folk.
Det er stor forskjell Ira a bo i blokk pa
Stovner. Jeg har en liten datter pa ett ar,
og jeg mener at hun nyter godt av a vokse opp i et lokalmiljØ i motsetning til et
drabantbymiljØ pa Stovner.
- Jeg er glad i idrett, og da er det ogsa
lint a kunne har marka rett I nrheten.
MYE NYTI FOR MEG

- Du har jobbet 10 fir i bank i Oslo, er
det mye som er annerledes her i Enebakk sett i forhold til i Oslo?
- ABC-Enebakk er en tilsiuttet bank,
og det er nytt for meg. Det blir en del ting
som blir annerledes, her blir de fleste arbeidsoppgaver gjort I banken, i Oslo ble
mange oppgaver sendt videre til hovedkontoret.
- Banken har jo ogsa en lang historie
bak seg. Den har et eget styre, og et eget
forstanderskap, noe den banken jeg jobbet I tidligere ikke hadde.
- Enebakk blir regnet som en jord- og
skogbrukskommune, det er vel et felt du

kanskje har hatt liten kontakt med I Oslo?
- Det er et stort sett ukjent omráde for
meg, men jeg liar tenkt a bruke mye tid
pa den yrkesgruppa. Vi ma tilpasse oss
deres Ønsker og behov. Málsettinga ma
vre a komme ut til bØndene, mote dem
pa hjemmebane, drive oppsØkende virksomhet. Na háper jeg ikke at jeg far en
masse telefoner Ira bøndene i Enebakk I alle fall ikke enda, det er mange tingjeg
ma sette med inn i her i banken først.
DATA PA VEI

- Data er pa vei inn overalt i Norge,
hvordan ligger ABC-bank i Enebakk an
pa det omrãdet?
- Jeg tror at mange av de rutinene vi
har i banken i dag vii bli Iagt helt over pa
data. Et eksempel som er kommet hittil
kan Jo vre minibank. Etter hvert vii nok
ogsa mange andre rutmer bli fulistendig
automatisert. Her i banken skal vi bytte
Ut várt anlegg - deter blitt for umoderne.
- Banksjef Tore Pettersen er svrt engasjert pa dataomradet, og en av mine
oppgaver vii jo bli og overlappe hans
funksjoner, avslutter ABC-banks nye
kontorsjef I Enebakk, Frank Johannessen.

Flateby.
Bapnekop
I forrige nummer av
Vignett hadde vi en artikkel om Enebakk
Sang- og musikkrâds
konsert pa Enebakk
u.skoie.
Tor Bergersen pa Flateby har ringt oss, og
han mener at det ikke
akkurat var mangelen
pa dirigent som fØrte til
at det ikke lát srlig
vakkert.
- Dirigent Janne
SjØstrØm ba om a îâ
flyttet pianoet sä koret
kunne se henne, men
dette ble ikke tatt til
fØlge. Det kunne ogsá
virke som om barnekoret skulle vre en slags
prØveklut for det tekniske anlegget, som var
under enhver kritikk.
Barnekoret hadde ogsà
spurt om a ía prØvesynge pa forhând, men dette ble heller ikke tatt til
fØlge, sier Bergersen til
Vignett.

I
I

VIGNETT.

LwPepnes lonnsoppgjop starter topsdag.

Larerne er forbanna, og lønnsoppgjøret
starter I morgen. Vignett har tatt en prat
med Hermod TorbjOrnson, rektor pa Enebakk Ungdomsskole, for a høre hvordan
han ser det kommende lonnsoppgjØret, ett
oppgjØr som av mange blir regnet som et av
de viktigste i 1arernes historie. - Jeg har
jobbet i skolen 125 fir, men jeg har aidri sett
sâ stor aksjonvilje blant hererne, sier han.
Norsk Undervisningsforbund (NUFO) og
Norsk Larer1ag (NL) er de to Mart største
fagforbundene i Enebakk-skoleñe, og de
krever begge mellom 15 og 20% lønnsØkning.
L&RERFLUKT

- LrerfIukten er i gang, vi
har allerede merket det pa var
skole. I disse dager er det en
irer som sØker permisjon, og
det er andre som er i farta, sier
rektor TorbjØrnson.
Fiere undersØkeiser over
hele landet har vist at mange
lrere gâr over i det private
nringsliv, og den gjennomgáende begrunnelsen er
en lØnn, som i de fleste tilfelier
ligger skyhØyt over hva en lrer med lang ansiennitet kan
forvente.
- De som gar Ut av lreryrket er de med mest initiativ,
de beste irerne. Hvis dette
fortsetter vii vi etter hvert fâ
et B-lag i skolen. Jeg skjØnner
godt at folk ikke sØker seg inn
i lreryrket, det erjo sunn fornuft a ia-vre!.
MINDRE ANSETT

Lrerne har i alle ár vrt en
meget hØyt ansatt yrkesgruppe. I gamle dager var de viktige personer i et lite lokalsamfunn presten, lensmannen og
lreren. Silk er det ikke akkurat i dag.
For en tid tilbake bie det
foretatt en landsomfattende
undersØkeise om hvilken status forskjeliige yrker har
blant folk flest. Rektor ble
rangert pa 30. plass...
- Det blir ikke satt rimelig
pris pa den jobben vi utfører,
mener TorbjØrnson. Vi tar ikke hardt i hvis vi sier at han
har de aller fleste irerne med
seg pa akkurat den uttalelsen.

med det kunnskapsamfunnet
vi er pa vei inn i. Hvordan skal
skolen kiare a utdanne folk,
nar kunnskapsniváet blant
irerne er pa vei nedover?
SØknadene til 1rersko1ene
har gátt drastisk ned. For ti ar
siden var det vanskeiigere a
komme inn pa Lrerskoien
enn pa Norges Tekniske HØyskole. I dag er det bildet
snudd fullstendig pa hodet.
- Den generasjonen av lrere vi har i dag er rekruttert fra
kremen av skolen. Teoretisk
sett er det jo ikke nØdvendigvis de flinkeste som blir de
beste lrerne, men pa den andre siden májo lrerne kunne
det fag de skal undervise i
sier ThorbjØrson til Vignett.
NOKKELYRKE

- Lreryrket er et nØkkelyrke, vi er nØdvendige for at
Norge skal beholde sin plass
som en A-nasjon nar det gjelder kunnskap. Virkningnene
av forfailet i skolen vii vi fØrst
merke om mange ar. Nringslivet i Norge kan ikke
kompensere grunnutdanningen i skolen. Et eksempel kan
jo vre data. Nringsiivet
tØrster etter mennesker med
datakunnskap, og de tilbyr
hØy lØnn. Hvilken roiie spiller
det, nâr de etter hvert ikke vii
beherske spraket, spØr Torbj Ørnson.
URIMELIGE KRAV?

TorbjØrnson mener at mange av lrerne syns lØnnskravene er for beskjedne.
- Jeg har aldri opplevd at
lrerne har vrt sá innstilt
pa a streike. Vi merker en bitterhet blant lrerne. Hvorfor
skal vi stá pa - med sâ dârlig
lØnn? Med den veistandsutvikijngen vi har i samfunnet i
dag kan en ikke regne med at
lrerne jobber pa idealisme,
sier TorbjØrnson.

Lrerne har foran arets
lØnnsoppgjØr iagt fram krav
som skal fØre de opp pa en
inntekt som tilsvarer 80-90%
av gjennomsnittsiØnnén i det
private nringsliv. Staten betaler mindre enn det private
nringsliv, men mange mener at en iØnn som nevnt overfor vil vre god nok. De fleste
aksepterer at stalige arbeidspiasser er tryggere, og at
det i en viss grad innvirker pa
lønnsnivaet.
- Staten argumentasjon for
at vi ikke skàl f. iØnnsøkning
holder ikke mâl. Det som ma
til er lønnstopp i nringslivet,
og vekst i staten.

KUNNSKAP

LOSNINGER

- Den lØnna irerne har. iddag rimer forferdelig darlig

- Hvordan kan etter din
mening problemene i here-

BITTERHET

Lcererneføler seg stilt opp mot veggen, og er kiare for streik hvis ikke lØnnoppgjØret som starter i morgen gir et rimelig resultat.
ryrket løses?
- I et samfunn samfunn som
vart, der status henger nØye
sammen med lØnn ma for det
fØrste hererne komme opp pa
et lønnsniva som tiisvarer 90%
av gjennomsnittslØnnen i det
private nringsiivet. For det
andre ma det offentlige M ansvaret for herernes etterutdanning. Formeit er det siik
i dag, men i praksis fungerer
det .ikke. Lrerne ma foie at
de blir fulgt opp. I nringslivet spares det jo ikke pa etterutdanningen, mener. TorbjØrson.
STREW 00 LONNSNEMD

- Tror du det blir streik, og

hvilke fØlger vii det eventuelt fã for bade herere og
elever?
- Jeg tror det blir streik. Vi
har ftt mange signaler pa
det. Det er aksjoner i gang, pa
mange skoler nekter lrerne
A ta vikartimer. Det har ogsa
butt drØftet i her pa skolen.
- Hvis det blir streik vii ôgsa eievene merke det. LØnnsoppgjØret er lagt slik opp at
en streik vii komme mot sommerferien, noe som kan bli
problematisk for elevene. Det
er mulig at elevenes vitnemai
ikke vii bli ferdige, og det vil
igjen f. konsekvenser for inn-'
taket til de videregaende sko-

ler.
- Hva vii skje hvis staten
griper inn med tvungen iØnn•snemd?
- Hvis tvungen iønnsnemd
gir et for dârlig resultat, vil
det bli ga-sakte aksjoner. Lrerne kan nekte a ta vikartimer, nekte overtid, i det heie
tatt ikke gjØre mer enn det de
har plikt til. og da vii skolen
stoipe opp, sier TorbjØrson.
- Til slutt Torbjørnson, vii
du vurdere a gã over i det private nringsiivhvis det ikke
skjer radikale forandringer
med lønnsnivâet?
- Ja!

VIGNETT

Mai SVaPthOI fikk Ikke
' bpu'ksendping,N

I desember 1985 sØkte
Kai Svarthol om bruksendring fra fritidsbolig til helârsbolig for
sitt hus pa Øvre Kjepperud i Ytre Enebakk.

talisforsiaget ble det pâpekt
at Svarthol idag ikke har tilfredsstiliende boforhold.
"Boligen (hytta) har idag
vann fra brØnn og utedo, men
utsiipp av grâvann fra Utsiagsvask. Ved a gi utsiippstillateise fjernes dette Utslipp, og et Biovac-aniegg vii
etter bygningsrâdets skjØnn
ikke gi vesentlig Økt
forurensingsbeiastning.", het
det I mindretalisforsiaget.

Han fikk først avslag
av bygningsrâdet, og
anket saken inn for formannskapet. Der ble
saken behandlet martdag - og anken ble avslâtt.

- Biovac-anlegg skulie jeg
instaliere uansett om jeg fikk
avslag elier ei, sier Kai Svarthol til Vignett.

- Jeg blir boende, nâ
far kommunen gjøre ut
vaig, kaster de ut meg
ma de ogsâ kaste ut alle
andre som bruker fritidsboliger som helársboliger, sier Kai Svarthol til Vignett.

FLAU SAK

- Det ma fá en konsekvens
at folk flytter inn i fritidsboliger uten a ha fàtt bruksende lar vre a søke.
huans
sØkte fordi jeg vii ha sâ ryddige forhoid som mulig, denne
saken ma fØiges opp i kommunen. Et biide pa hvordan
kommunen takier probiemet
med folk som bosetter seg i
fritidsboliger uten bruksendring kan jo vre barna i barnehagen som sitter rundt godteposen uten tilsyn. FØrst tar
en og sà..., sier Svarthol, som
betegner dette som "strutsepolitikk". - Kommunen
stikker hodet under jorda,
men de vet godt hva som foregar. Kommunen bØr ta en
grundig debatt pa dette, uansett hva resuitat blir blir det
trøbbel.

Avsiaget fra kommunen er
begrunnet med at eiendommen ligger i et jord- og skogbruksomrade, og at det ikke
er tilfredstiilende kioakk i
omrâdet.
- Jeg er ikke sint fordi jeg
fikk ayslag, det er prinsipper
det dreier seg om i denne saken.
MANGE BOR ULOVLIG

Det er et faktum at det finnes ganske mange fritidsboliger i Enebakk, som blir benyttet som helârsboiiger.
- Alie vet jo at mange i
praksis bruker sine fritidsboliger som heiârsboliger, sier
Kai Svarthol, som i iikhet
med flere andre velger A bli
boende selv om bygningsrá-.
det har sagt nei.
ALTERNATIVER?

- Hviike aiternativer har
folk som ikke er interessert i a
bo i enebolig pa et byggefelt
her i Enebakk, spØr Kai
Svarthol.

Kai Svarthol sammen med to av ársakene til at velger a bli boende i sin fritidsbolig - til tross
for formannskapets avslag pa anken mandag. Den skjebnen deler han med mange andre enebakkinger - og dette er etter hvert butt litt av en hodepine for kommunen.
- Jeg velger mitt liv, jeg vii
ikke bruke alle midler pa a bo,
jeg vil ha fleksibilitet. Hva
med oss som ikke har rad til
enebolig til 6-700.000 kroner?
Man kan fâ tilgang pa kommunale boliger ved "a vre
husmann" pa kommunen i
mange âr, men det er jo ikke

alle som er intere,ssert i det,
sier Svarthol.
- Ungdoin flytter ut av Enebakk , de vii gjerne bo her,
men de far ikke muligheten
nar første trinn er a skaffe seg
en eneboiig. Kommunen gir
ian til ungdom i stØrrelsesorden 60-70.000 kröner, og det

er iangt fra nok, mener Svarthol.
FORURENSING

Mindretaliet i bygningsrdet yule gi Svarthol bruksendring til heiarsbolig og
utsiipptiliatelse. I mindre-

Det utsagnet kan vi vre
enig i. Hvis kommunen tar
dette opp til debatt vii det
skape probiemer uansett.
Skal man kaste ut folk, og
hvor skal man sa gjØre av de?
Eller skal kommunen fortsatt
se pa at folk flytter inn i fritidsboliger? Bygningsradet
far en del sØknader om bruksendring, men hvis det siste
alternativet blir vaigt er det
vel ikke akkurat usannsynlig
at folk bare dropper a sØke, da
far de jo bo uansett.

- Vi farventer at vedt ak blir .fulgt
- Nâr bygningsloven
sá ãpenbart blir underminert ma vi reagere,
sier bygningssjef Stein
Marsdal til Vignett.
Han vii drøfte saken i
bygningsrãdet.
- Hvilke konsekvenser for
det nãr en fritidsbolig blir
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brukt som helársbolig, bygningssjef Stein Marsdal?
- Bygningsloven inneholder
en del tiltak som f. eks. stenging, men det er politikerne
som ma bestemme i hvilken
grad dette skal benyttes.
- Er det ikke et faktum at
mange fritidsboliger i Enebakk blir brukt som helàs-

boliger?
- Det er nok riktig, men
hvor uloviige de er har vi ikke
oversikt over. Vi forventer at
et vedtak blir fulgt opp, det. er
demokratisk prinsipp i vãrt
samfunn, men vi har en mistanke om at dette ikke blir
fulgt 1007 opp.
- Kai Svarthol pàpeker at

hvis noen først blir kastet ut,
ma man ogsA gá løs pa de,andre som bruker fritidsboliger
som helársboliger.
- Det hØrer ikke under
bygningsloven, her kommer
sosialloven inn i bildet, spØrsmâlet er hvor man skal gjØre
beboerne.
- Kai Svarthol er Mar over

at han stiller seg laglig til for
hogg, han vii ha en prinsippjell debatt om dette.
- Nàr vi âpenbart vet at folk
blir boende, ma bygningsrádet reagere. Svarthol har
apenbart gatt ut med dette 1
Vignett og vi skal diskutere
saken i bygningsradet, ayslutter Marsdal.
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VIGNETT

LwPepnes lonnsoppgjop starter topsdag.0

Larerne er forbanna, og lønnsoppgjøret
starter i morgen. Vignett har tatt en prat
med Hermod Torbjørnson, rektor pa Enebakk Ungdomsskole, for a hØre hvordan
han ser det kommende lØnnsoppgjøret, ett
oppgjør som av mange blir regnet som et av
de viktigste i 1arernes historie. - Jeg har
jobbet i skolen i 25 âr, men jeg har aidri sett
sá stor aksjonvilje blant 1arerne, sier han.
Norsk Undervisningsforbund (NUFO) og
Norsk Larer1ag (NL) er de to Mart største
fagforbundene i Enebakk-skolerie, og de
krever begge mellom 15 og 20% lØnnsØkfling.
LkRERFLUKT

- Lreru1ukten er i gang, vi
bar alierede merket det pa var
skole. I disse dager er det en
irer som sØker permisjon, og
det er andre som er i farta, sier
rektor TorbjØrnson.
Flere undersØkeiser over
hele landet har vist at mange
irere gár over i det private
nringsiiv, og den gjennomgâende begrunneisen er
en iØnn, som i de fleste tilfeiler
ligger skyhøyt over hva en lrer med lang ansiennitet kan
forvente.
- De som gár Ut av lreryrket er de med mest initiativ,
de beste irerne. Hvis dette
fortsetter vii vi etter hvert fà
et B-lag i skolen. Jeg ski Ønner
godt at folk ikke sØker seg inn
i ireryrket, det erjo sunn fornuft a la vre!.
MINDRE ANSETT

Lrerne har i alie ár vrt en
meget hØyt ansatt yrkesgruppe. I gamie dager var de viktige personer i et lite lokaisamfunn presten, iensmannen og
ireren. Siik er det ikke akkurat i dag.
For en tid tilbake ble det
foretatt en iandsomfattende
undersØkeise om hviiken status forskjeilige yrker bar
biant folk fiest. Rektor bie
rangert pa 30. plass...
- Det blir ikke satt rimelig
pris pa den jobben vi utfØrer,
mener TorbjØrnson. Vi tar ikke hardt i hvis vi sier at han
har de alier fleste irerne med
seg pa akkurat den uttaielsen.

med det kunnskapsamfunnet
vi er pa vei inn i. Hvordan skal
skolen kiare a utdanne folk,
nâr kunnskapsniváet biant
lrerne er pa vei nedover?
SØknadene til irersko1ene
bar gatt drastisk ned. For ti àr
siden var det vanskeligere a
komme inn pa Lrerskolen
enn pa Norges Tekniske HØyskole. I dag er det bildet
snudd fulistendig pa hodet.
- Den generasjonen av irere vi har i dag er rekruttert fra
kremen av skolen. Teoretisk
sett er det jo ikke nØdvendigvis de fiinkeste som blir de
beste lrerne, men pa den andre siden mâjo irerne kunne
det fag de skal undervise i
sier ThorbjØrson til Vignett.
NØKKELYRKE

- Lreryrket er et nØkkeiyrke, vi er nØdvendige for at
Norge skal beboide sin piass
som en A-nasjon nár det gjelder kunnskap. Virkningnene
av forfaliet i skolen vii vi fØrst
merke om mange âr. Nmringsiivet I Norge kan ikke
kompensere grunnutdanningen i skolen. Et eksempel kan
jo vmre data. Nmringslivet
tørster etter mennesker med
datakunnskap, og de tilbyr
hØy lØnn. Hviiken roile spiller
det, nâr de etter hvert ikke vii
beherske sprâket, spør Torbj Ørnson.
URUMELIGE KRAV?

TorbjØrnson mener at mange av lrerne syns lØnnskravene er for beskjedne.
- Jeg bar aidri oppievd at
lrerne bar vrt sa innstiit
pa a streike. Vi merker en bitterhet biant lrerne. Hvorfor
skal vi stá pa - med sá dâriig
IØnn? Med den veistandsutvikljngen vi bar i samfunnet i
dag kan en ikke regne med at
irerne jobber pa idealisme.
sier TorbjØrnson.

Lmrerne har foran arets
iØnnsoppgjØr iagt fram krav
som skal fore de opp pa en
inntekt som tilsvarer 80-90%
av gjennomsnittslØnnen i det
private nmringsliv. Staten betaier mindre enn det private
nmringsliv, men mange mener at en iØnn som neVnt overfor vii vmre god nok. De fleste
aksepterer at stalige arbeidsplasser er tryggere, og at
det I en viss grad innvirker pA
iønnsnivAet.
- Staten argumentasjon for
at vi ikke skAl M lØnnsØkning
holder ikke mAi. Dét som mA
til er lØnnstopp I nmringslivet,
og vekst i staten.

KUNNSKAP

LOSNINGER

- Den lØnna irerne bar. iddag rimer forferdelig dârlig

- Hvordan kan etter din
mening probiemene i lre-

BUTTE RH ET

LcerernefØler seg stilt opp mot veggen, og er kiare for streik hvis ikke lØnnoppgjØret som starter i morgen gir et rimelig result at.
ryrket iøses?
- I et samfunn samfunn som
vârt, der status henger nØye
sammen med iØnn mA for det
fØrste imrerne komme opp pa
et lØnnsniva som tiisvarer 90%
av gjennomsnittsiØnnen i det
private nmringslivet. For det
andre mA det offentlige fá ansvaret for lmrernes etterutdanning. Formeit er det slik
i dag, men I praksis fungerer
det .ikke. Lmrerne mA fØie at
de blir fuigt opp. I nmringslivet spares det jo ikke pA etterutdanningen, mener TorbjØrson.
STREW 00 LONNSNEMD

- Tror du det blir streik, og

hviike følger vii det eventuelt fA for bAde lrere og
elever?
- Jeg tror det blir streik. Vi
bar fAtt mange signaler pA
det. Det er aksjoner I gang, pA
mange skoler nekter l.rerne
A ta vikartimer. Det bar ogsa
butt drØftet i her pa skolen.
- Hvis det blir streik vii bgsa elevene merke det. LØnnsoppgjøret er iagt silk opp at
en streik vii komme mot sommerferien, noe som kan bli
probiematisk for eievene. Det
er mulig at eievenes vitnemAi
ikke vii bli ferdige, og det vii
igjen fA konsekvenser for inntaket til de videregaende sko-

ier.
- Hva vii skje hvis staten
griper inn med tvungen lønnsnemd?
- Hvis tvungen iØnnsnemd
gir et for dArlig resuitat, vii
det bli ga-sakte aksjoner. Lmrerne kan nekte A ta vikartimer, nekte overtid, i det hele
tatt ikke gjØre mer enn det de
har plikt til, og da vii: skolen
stoiipe opp, sier TorbjØrson.
- Til siutt Torbjørnson, vii
du vurdere A gA over i det private nmringsliv.hvis det ikke
skjer radikaie forandringer
med lønnsnivAet?
—Ja!

VIGNETT

LwPepnes lonnsoppgjop starter topsdag.0

L2ererne er forbanna, og lØnnsoppgjØret
starter i morgen. Vignett har tatt en prat
med Hermod Torbjørnson, rektor pa Enebakk Ungdomsskole, for a høre hvordan
han ser det kommende lØnnsoppgjøret, ett
oppgjør som av mange blir regnet som et av
de viktigste i 1arernes historie. - Jeg har
jobbet i skolen i 25 ãr, men jeg har aidri sett
sá stor aksjonvilje blant hererne, sier han.
Norsk Undervisningsforbund (NUFO) og
Norsk Lerer1ag (NL) er de to Mart stØrste
fagforbundene i Enebakk-skolene, og de
krever begge mellom 15 og 20% lønnsøkning.
LRERFLUKT

- Lrerflukten er i gang, vi
har allerede merket det pa var
skole. I disse dager er det en
lrer som sØker permisjon, og
det er andre som er i farta, sier
rektor TorbjØrnson.
Flere undersØkelser over
hele landet har vist at mange
lrere gar over i det private
nringsiiv, og den gjennomgàende begrunneisen er
en lØnn, som i de fleste tilfeiler
ligger skyhøyt over hva en lrer med lang ansiennitet kan
forvente.
- De som gár Ut av lreryrket er de med mest initiativ,
de beste lrerne. Hvis dette
fortsetter vii vi etter hvert fà
et B-lag i skolen. Jeg skjØnner
godt at folk ikke sØker seg inn
i ireryrket, det erjo sunn fornuft a la-vre!.
MINDRE ANSETT

Lrerne har i alie ár vrt en
meget hØyt ansatt yrkesgruppe. I gamie dager var de viktige personer i et lite lokaisamfunn presten, iensmannen og
lreren. Siik er det ikke akkurat i dag.
For en tid tilbake ble det
foretatt en landsomfattende
undersøkeise om hviiken status forskjellige yrker har
blant folk flest. Rektor ble
rangert pa 30. plass...
- Det blir ikke satt rimelig
pris pa den jobben vi utfører,
mener TorbjØrnson. Vi tar ikke hardt i hvis vi sier at han
har de aller fleste lrerne med
seg pa akkurat den uttalelsen.

med det kunnskapsamfunnet
vi er pa vei inn i. Hvordan skal
skolen kiare a utdanne folk,
nar kunnskapsnivâet blant
1rerne er pa vei nedover?
SØknadene til lrersko1ene
har gatt drastisk ned. For ti ar
siden var det vanskeligere a
komme inn pa Lrerskolen
enn pa Norges Tekniske HØyskole. I dag er det bildet
snudd fulistendig pa hodet.
- Den generasjonen av herere vi har i dag er rekruttert fra
kremen av skolen. Teoretisk
sett er det jo ikke nØdvendigvis de flinkeste som blir de
beste irerne, men pa den andre siden mâjo 1rerne kunne
det fag de skal undervise i
sier ThorbjØrson til Vignett.
NOKKELYRKE

- Lreryrket er et nØkkeiyrke, vi er nØdvendige for at
Norge skal behoide sin piass
som en A-nasjon nár det gjelder kunnskap. Virkningnene
av forfaliet i skolen vii vi først
merke om mange âr. Nringsiivet i Norge kan ikke
kompensere grunnutdanningen i skolen. Et eksempel kan
jo vre data. Nringslivet
tØrster etter mennesker med
datakunnskap, og de tilbyr
høy lØnn. Hviiken rolle spiller
det, nar de etter hvert ikke vii
beherske spraket, spØr Torbj Ørnson.
URIMELIGE KRAV?

TorbjØrnson mener at mange av lrerne syns lØnnskravene er for beskjedne.
- Jeg har aidri opplevd at
irerne har vrt sa innstilt
pa a streike. Vi merker en bitterhet blant 1rerne. Hvorfor
skal vi sta pa - med sâ dârlig
IØnn? Med den veistandsutvikhngen vi har i samfunnet i
dag kan en ikke regne med at
irerne jobber pa idealisme,
sier TorbjØrnson.

Lrerne har foran àrets
iØnnsoppgjØr lagt fram krav
som skal fØre de opp pa en
inntekt som tiisvarer 80-90%
av gjennomsnittsiØnnén i det
private nringsliv. Staten betaier mindre enn det private
nringsiiv, men mange mener at en lØnn som neVnt overfor vii vre god nok. De fleste
aksepterer at stalige arbeidsplasser er tryggere, og at
det i en viss grad innvirker pa
iønnsnivaet.
- Staten argumentasjon for
at vi ikke skàl f. lØnnsØkning
holder ikke mal. Dét som ma
til er iønnstopp i nringsiivet,
og vekst i staten.

KUNNSKAP

LOSNINGER

- Den iØnna irerne har. iddag rimer forferdelig darlig

- Hvordan kan etter din
mening problemene i Lere-

BITTERHET

LcrernefØler seg stilt opp mot veggen, og er klare for streik hvis ikke lØnnoppgjØret som starter i morgen gir et rimelig result at.
ryrket iøses?
- I et samfunn samfunn som
vart, der status henger nØye
sammen med iØnn ma for det
fØrste irerne komme opp pa
et iønnsniva som tilsvarer 90%
av gjennomsnittsiønnen i det
private nrings1ivet. For det
andre ma det offentlige fá ansvaret for irernes etterutdanning. Formelt er det slik
i dag, men i praksis fungerer
det .ikke. Lrerne ma fØie at
de blir fulgt opp. I nringsiivet spares det jo ikke pa etterutdanningen, mener TorbjØrson.
STREW OG LONNSNEMD

- Tror du det blir streik, og

hvilke følger vii det eventuelt fâ for bade 1rere og
elever?
- Jeg tror det blir streik. Vi
har ftt mange signaler pa
det. Det er aksjoner I gang, pa
mange skoler nekter irerne
A ta vikartimer. Det har ogsa
butt drøftet i her pa skolen.
- Hvis det blir streik vii bgsa elevene merke det. LØnnsoppgjøret er iagt silk opp at
en streik vii komme mot sommerferien, noe som kan bli
problematisk for elevene. Det
er muiig at elevenes vitnemal
ikke vii bli ferdige, og det vii
igjen f. konsekvenser for inntaket til de videregâende sko-

ler.
- Hva vii skje hvis staten
griper inn med tvungen iønnsnemd?
- Hvis tvungen iØnnsnemd
gir et for darlig resuitat, vii
det bli ga-sakte aksjoner. Lrerne kan nekte a ta vikartimer, nekte overtid, I det hele
tatt ikke gjØre mer enn det de
har piikt til, og da vii skolen
stoppe opp, sier TorbjØrson.
- Til siutt Torbjørnson, vii
du vurdere a gã over i det private nrings1iv.hvis det ikke
skjer radikale forandringer
med lønnsnivâet?
-Ja!

VIGNETT

Hal Svapthol fikk ikke bpuksendping,0

f.leiste
I desember 1985 sØkte
Kai Svarthol om bruksendring fra fritidsbolig til helársbolig for
sitt hus pa Øvre Kjepperud i Ytre Enebakk.

talisforsiaget ble det pápekt
at Svarthol idag ikke har tilfredsstiilende boforhald.
"Boiigen (hytta) har idag
vann fra brØnn og utedo, men
utslipp av gravann fra Utsiagsvask. Ved a gi utslippstiliateise fjernes dette Utsiipp, og et Biovac-anlegg vii
etter bygningsradets skjØnn
ikke gi vesentlig Økt
forurensingsbeiastning.", het
det i mindretalisforsiaget.

Han fikk først avslag
av bygningsrâdet, og
anket saken inn for formannskapet. Der ble
saken behandlet mandag - og anken ble avslâtt.

- Biovac-anlegg skuile jeg
installere uansett am jeg fikk
ayslag eiier ei, sier Kai Svarthol til Vignett.

- Jeg blir boende, nâ
far kommunen g3øre ut
vaig, kaster de ut meg
ma de ogsâ kaste ut alle
andre som bruker fritidsboliger som helársboliger, sier Kai Svarthol til Vignett.

FLAU SAK

- Det ma fâ en konsekvens
at folk flytter inn i fritidsboliger uten a ha fátt bruksendring. Mange lar vre a søke,
og flytter Inh uansett:
søkte fordi jeg vil ha sá ryddige forhoid sam muiig, denne
saken ma fØiges app i kommunen. Et bilde pa hvordan
kommunen takier probiemet
med folk som bosetter seg i
fritidsboliger uten bruksendring kan ja vre barna i barnehagen som sitter rundt gadtepasen uten tilsyn. FØrst tar
en og sá..., sier Svarthol, sam
betegner dette som "strutsepolitikk". - Kommunen
stikker hodet under jarda,
men de vet godt hva som foregâr. Kommunen bØr ta en
grundig debatt pa dette, uansett hva resuitat blir blir det
trøbbei.

Avsiaget fra kommunen er
begrunnet med at eiendommen ligger i et jord- og skogbruksomráde, og at det ikke
er tilfredstillende kloakk i
omrâdet.
- Jeg er ikke sint fordi jeg
fikk avslag, det er prinsipper
det dreier seg am i denne saken.
MANGE BOR ULOVLIG

Det er et faktum at det finnes ganske mange fritidsboliger i Enebakk, sam blir benyttet som helársboliger.
- Alle vet jo at mange i
praksis bruker sine fritidsboliger som heiârsboiiger, sier
Kai Svarthol. som i likhet
med flere andre velger a bli
boende selv am bygningsrddet har sagt nei.
ALTERNATIVER?

- Hvilke alternativer har
folk som ikke er interessert i a
bo i enebolig pa et byggefelt
her i Enebakk, spØr Kai
Svarthol.

-

Kai Svarthol sammen med to av àrsakene til at velger a bli boende i sin fritidsbolig - til tross
for formannskapets avslag pa anken mandag. Den skjebnen deler han med mange andre enebakkinger - og dette er etter hvert butt litt av en hodepine for kommunen.
- Jeg velger mitt liv. jeg vii
ikke bruke alie midler pa a bo,
jeg vii ha fleksibiiitet. Hva
med ass som ikke har rãd til
enebolig til 6-700.000 kroner?
Man kan fA tilgang pa kammunale boliger ved " vre
husmann" pa kommunen i
mange ár, men det er jo ikke

aile som er intere,ssert i det,
sier Svarthol.
- Ungdom. flytter ut av Enebakk , de vii gjerne bo her,
men de far ikke muligheten
nár fØrste trinn er a skaffe seg
en enebolig. Kommunen gir
lan til ungdom i stØrrelsesorden 60-70.000 kroner, og det

er iangt fra nok, mener Svarthol.
FORURENSING

Mindretailet i bygningsrâdet yule gi Svarthol bruksendring til helàrsboiig og
utslipp till ateise. I mindre-

Det utsagnet kan vi vre
enig i. Hvis kommunen tar
dette app til debatt vii det
skape prabiemer uansett.
Skal man kaste ut folk, og
hvor skai man sa gjØre av de?
Eller skai kommunen fortsatt
se pa at folk flytter inn i fritidsboliger? Bygningsradet
far en del sØknader am bruksendring, men hvis det siste
aiternativet blir vaigt er det
vei ikke akkurat usannsyniig
at folk bare dropper a sØke, da
far de ja bo uansett.

V
I
i forventer at vedtak b.Irf .gt

- Nár bygningsloven
sã âpenbart blir underminert ma vi reagere,
sier bygningssjef Stein
Marsdal til Vignett.
Han vii drøfte saken i
bygningsrâdet.
- Hvilke konsekvenser for
det nár en fritidsbolig blir

0

brukt som helársbolig, bygningssjef Stein Marsdal?
- Bygningsioven innehoider
en del tiltak sam f. eks. stenging, men det er poiitikerne
som ma bestemme i hviiken
grad dette skai benyttes.
- Er det ikke et faktum at
mange fritidsboliger i Enebakk blir brukt som helãs-

boliger?
- Det er flak riktig, men
hvor uioviige de er har vi ikke
oversikt over. Vi forventer at
et vedtak blir fuigt app, deter
demokratisk prinsipp i vârt
samfunn, men vi har en mistanke am at dette ikke blir
fuigt 100c/ app.
- Kai Svarthol pãpeker at

hvis noen fØrst blir kastet ut,
ma man ogsã gá løs pa deandre som bruker fritidsboliger
som helársboliger.
- Det hØrer ikke under
bygningsioven, her kommer
sasialiaven inn i biidet, spØrsmàiet er hvor man skai gjØre
beboerne.
- Kai Svarthol er klar over

at han stiller seg laglig til for
hogg, han vil ha en prinsippiell debatt om dette.
- Nar vi apenbart vet at folk
blir boende, ma bygningsrâdet reagere. Svarthol har
apenbart gatt ut med dette I
Vignett og vi skal diskutere
saken i bygningsradet, avsiutter Marsdai.

VIGNETT

Enebakk Idrettsforeflings karusellrenn
Resultatliste for karusellrenn 4
Jenter 7 âr:

1.Margrethe Andersen 4.57
2. Hege Haugseth Klein 5.01
3.Hanne Ekeberg 5.33
4. Ingunn Elisabeth Johansen
6.05
5. Elisabeth Berskaug 6.25
6. Vera Furuvik 7.06
7. Monica Krister 7.21
8.Marianne Aaserud 7.35
9. Yvonne Solberg 7.54

Gutter 7 âr:

1. Peder Berskaug Godvik 3.59
2. Reidar Gravlien 4.07
3. Stian Larsen 4.26
4. Marius Hansen 4.44
5, Gjermund Marquardsen 4.46
6.Terje Jemterud 4.47
7. Alexander Nymo 4.58
8. Jan-Roger Strømsrud 5.10
9. Anders Berskaug Nilsen 5.43
10.Kai Remi Torstensen 7.34

Jenter 8 ár:

1.Anett Olafsen 3.19
2. Heidi Skaug 4.22
3. Cathrine Koistad 4.42
4. Mariann Torstensen 4.51
5. Lillian Pedersen 5.03
6. Live Thoresen 5.08
7. Linda Helgesen 5.12
8. Stine Jansen 5.18
9. Veronica Svendsen 5.47

Gutter 8 ár:

1.Kristian SØgaard 3.22
2. Frithjof Berg Ellingsen 3.32
3. Johan Rosenberg 3.35
4. Frode Michaelsen 3.43
5.Stian Rud 3.58
5. JØrgen Berskaug 3.58
7. øyvind Orderud 4.49
8. Glenn Robert Enger 5.27

Jenter 9 ár:

1.Katrine Larsen 3.39
2. Anita Habberstad 3.40
3. Marit Hildebrandt 3.52
4. Heidi Berskaug Nilsen 4.20

Gutter 9 ár:

1.Erlend Olaisen 3.05
2. Ronny Gonzales 3.08
3. Glenn H. Skillebekk 3.12
4. Pl Christian Eggen 3.13
5. Tarjai Limi 3.17
6. Dan Buer 3.24
7, Stian Helle 3.29
8. Torleif Rust 4.19
9. Tor Edvin Nymo 4.20

Jenter 10 âr:

1.Trude Bakken 7.40
2. Hege Vestli 7.55
3. Pia-Lill Andersen 8.47
4. Marit Lieungh 9.00
5. Gro Anita Hillestad 10.20
6. Anne-Lene Strømsrud 10.34
7. Therese Lossius 12.54

Gutter 10 âr:

1.Eirik Gundersen 6.42
2. Kennet Kongsvold 7.15
3. JØrgen LysØ 7.22
4. Per TorbjØrn Kristiansen 7.56
5. Frode Bjerkely 8.49

Jenter 11 âr:

1.Gyda Liland 6.51
2.Sin Marsdal 7.20
3. Jane Buer 7.35
4. Mariann Andersen 8.13
5. Hege Rustad 8.41

Gutter 11 âr:

1.Alexander Gonzales 5.59
2. Espen Olafsen 6.20
3. Marius Hildebrandt 6.53
4. Kenneth Helle 7.00
5. Jan Erik Kristiansen 7.04
6. Thomas Olsen 7.06
7. Ronald BrunstrØm 7.54
8. Jon Ola Eggen 8.10
9. Kjell Richard Karlsen 8.15
10.Johannes Finne 8.21

Gutter 12 ár:

1.øistein Engen 9.49
2. Morten A. Enger 10.34
3. Martin Skjret 10.56
4. Thor Lindberg Olsen 11.50
5. Anders Abrahamsen 12.59
6. Pal Andersen 14.26

Gutter 14 fir:

1. Kjetil Marstal 18.14

Almehagen fikk aysIa9
Leif Almehagen, HØyres gruppefører i
kommunestyret fikk mandag avslag pa
sin sØknad om friták fra sine kommunale
very i formannskap og kommuneplanutvaig..
- Under kommunestyremØtet 24. februar ble det fra varaordfØrer Kongsnes (Ap)
rettet, etter min mening , grove beskyldninger mot to navngitte personer fra Enebakk Høyre. Beskyidningene gikk pa bevisst forsuring av arbeidmiljøet i formannskapet, og manglende evne til samarbeid, sier Almehagen i sin søknad.
Almehagen uttalte for motet mandag at
han yule akseptere et avslag, men at han
mener det er bra at forholciene i Enebakk
kommer for dagen.
- Dette er en merkelig reaksjon fra Almehagen. Jeg synes det er tull, sier
Kongsnes.
Begrunnelsen for avslaget er at kommuneloven ikke godkjenner dette som
gyldig grunn til fritak.

ORDFORER GODTOK

Leif Almehagen sa i sin sØknad ogsâ at han mente uttalesen fra varaordfØrer
Kongsnes ogsâ fikk støtte av
ordfØrer Lucie Paus Faick. Uttalelsen fra varaordfØreren
fikk, etter mitt skjØnn, stilltiende samtykke fra ordførerer gjennom unnlatelse av a
"kiubbe" en slik uttalelse, sier
Almehagen.
Ordfører Lucie Paus beklager at at en slik sØknad om
fritak kom, og at Almehagen
føler det p den mâten.
EVENTU ELI

Under kommunestyremøtet

Sammenlagt
Jenter 7 âr:

1. Margrethe Andersen
- plassiffer 3
2. Margrethe Mangen - 5
3. Gry Tvedt - 9
4. Hanne Ekeberg - 10
5. Elisabeth Bergskaug - 15
6. Vera Furevik - 19
6. SynnØve Glavin - 19
8. Marianne Aaserud - 21
9. Monica Krister - 24
10. Yvonne Solberg - 28
11. Hege Haugseth Klein
11. Ingunn Elisabeth Johansen

Gutter 7 âr:
1.Stian Larsen - 6
2. Peder Bergskaug Godvik - 7
3. Reidar Gravlien - 9
4. Gjermund Marquardsen - 11
4. Terje Jemterud - 11
6. Marius Hansen - 16
7. Alexander Nymo -24
8. Jan-Roger StrØmsrud - 25
9. Ola Resaland - 27
10. Dagtlnn Rustad - 30
10. Lars ødegaard - 30
12. Anders Bergskaug Nilsen - 34
13. Kai Remi Torstensen - 38
14. Fredrik Langnes -39
15. Tom Erik Hageberg
15. Harald Olsen
15. Morten ødegàrd

Jenter 8 An
1.Anette Olafsen - 3
2. Charlotte Ulfeng - 5
3. Katrine Wilson - 9
4. Heidi Skaug - 10
5. Cathrine Koistad - 13

i februar ble samarbeidsproblemene i Enebakk tatt
opp under eventueltposten,
og etter det Vignett erfarer er
det her ordene har falt hardt.
MØtet var pa dette tidspunkt lukket for pressen,
fordi to sakalte "B-kart"-saker var de siste for eventueltposten.
PROBLEMER

- Etter a ha forbrukt svrt
mye av min fritid de senere
ârene til, etter egen oppfatning, uselvisk arbeid for bygdas utvikling og fremtid, føles
angrepet fra Kongsnes urétt-

LeifAlmehagen (H)fØler seg sjikanert av varaordfØrer Per
Kongsnes (Ap). Bakgrunnen er uttaleser somfalt under et
lukket kommunestyremØte ifebruar.
ferdig, og det savner rot i virkelighetens verden, sier Leif
Han
som et álièrgisk fenómeri fios
varaordfØreren.
Det har lenge vrt âpenbart at samarbeidsforholdet
mellom Arbeiderpartiet og
HØyre pa langt nr har vrt

godt. Det er blitt hevdet fra
enkelte hold at uttalelsene fra
heng med be VêTht sak.
Ordfører Lucie Paus Falck
avviser dette over østlandets
Blad. Hun mener at dette har
utviklet seg over flere âr.

Aasilm og Bjerkeland I Amfinalen
Bilcross-sesongen er na kommet i gang. Søndag
samlet NMK Eidsvoll ca. . e ia ere pa Hellerstad
Motorstadion. Fra
E
e LO e
Enebakk
10 kjØrere, 8 herrer
og 2 darner. Stevnet
var lagt opp med 3
innledende omganger, hvor kjørerne
kunne plukke p0eng til en eventuell
finalenlass
0
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I første omgang fikk SkodakjØrerne BjØrn Aasli og Jens
HobØl liver sin heat-seier,
mens William Bakke kjØrte
inn til en 2. plass i sitt heat. I
6.Lillian Pedersen - 15
7. Linda Helgesen - 18
8.Mariann Torstensen - 21
8. Live Thorsen - 21
10.Stifle Jansen - 23
11.Veronica Svendsen - 29

Gutter 8 An

1. Kristian SØgaard - 4

2. omgang var det meget god
Enebakk-innsats med heatseire til BjØrn Aasli, William
Bakke og Per Bjerkeland. Det
ble 3 heatseire i 3. omgang ogsá ved Bjorn Aasli, Per Bjerkeland og Arne Steffensen.
Bjorn Aasli var eneste kjØrer
med full pott etter glimrende
kjørmg og var kvahfisert for
den gjeveste finalen, Per Bjerkeland var ogsa kvalifisert etter fin kjØring med 2 fØrsteplasser og en tredje plass.
William Bakke var den tredje
Enebakkingen i finale etter en
heatseier og to annenplasser
som holdt til B-finale.
FinalekjØringen begynte
med C-finale som ble vunnet
av Gunnar StØten fra Spydeberg som dermed avanserte
til B-finalen hvor han blant
annet mØtte William Bakke.
B-finalen ble nemlig et oppgjØr mellom disse to kjØrerne,
men StØten gikk seirende ut
2. Johan Rosenberg - 5
3. øyvind Andersen - 9
4. Frode Michaelsen - 10
5. Frithjof Berg Ellingsen - 11
6. JØrgen Bergskaug - 15
7. Stian Rud - 16
8. øyvind Orderud - 21
9. Glenn Robert Enger - 22

av denne duellen ogsâ, dermed endte var Boble-kjØrer
William Bakke pa 7. plass totalt. Dagens høydepunkt, A- :
finalen, sto da for tur. Dette
ble et durabelig oppgjør mellom Arvid Aasen fra Kongsvinger i Boble og BjØrn Aasli i
Skoda, disse to kjØrerne fulgte hverandre som skygger
gjennom hele finalen. Arvid
Aasen vant til slutt foran
Bjorn Aasli, pa tredje plass
fulgte Eidsvolls egen Werner
Berntsen med sin Volvo 145.
Per Bjerkeland som kjører en
VW 1600 A var for første gang
kvaliflsert for en finale og
kjørte inn til en glimrende 4.
plass.
Dagen ble avsluttet med en
damefinale hvor det ikke gikk
fuilt sá bra da Vera Bakke og
Bente Schea matte ta til takke med de to siste plassene.

Jenter 9 ár:

1.Anita Habberstad - 4
2.Katrine Larsen -5
3.Marit Hildebrandt - 7
4. Heidi Bergskaug Nilsen - 11
5. Gry Vie - 14
6. Lene T. Johannessen
Forts. side 9 (1)

VIGNETT

Gutter 9 fir:
1.Erlend Olaisen - 3
2. Ronny Gonzales - 5
3. Glenn H. Skillebekk - 8
4. Pal Christian Eggen - 12
5. Tarjai Limi - 16
6. Dan Buer - 17
7. Stian Helle - 19
8. Asmund Sand -21
9. Torleif Rust - 25
10 .Rune Johansen - 31
11.Roger Jemterud - 35
12.Morten Johnsen
12. Kenneth Stubberud
12. Tor Edvin Nymo
12. Kurt Stian Lysfjord

Jenter 10 ár:

NB, NB, NB.
Har du noe a
meddele dine
sambygdinger?
Prøv en
smàannonse i

Gutter 10 ár:

1.øistein Engen - 3
2. Morten A. Enger - 6
3. Martin Skjmret - 9
4. Thor Lindberg Olsen - 13
5. Tommy Gravlien - 14
6. Martin E. Johansen - 17
7. Tom-Egil Myhr - 21
7. Anders Abrahamsen - 21
9. Pal Andersen - 26
10.JØrn Kenneth Buer - 28
11.Jane Bjerkely - 30

1.Gyda Liland - 3
2. Siri Marsdal - 6
3. Jane Buer - 8
4. Mariann Andersen - 11
5. Hege Rustad - 15

Gutter 11 fir:
1.Alexander Gonzales - 3
2. Espen Olafsen -6
3. Kenneth Helle - 8
4. Marius Hildebrandt - 11
. 5. Thomas Olsen - 15
5. Jan Erik Kristiansen - 15
7. Ronald BrunstrØm - 19
8. Jon Ola Eggen 23
9. Kjell Richard Karisen - 24
10. Johannes Finne - 26
11. Geir Andreassen

RELIGIOSE MOTER

Gutter 12 âr:

Jenter 12 ár:
1. Hege Anita Johansen - 3

Gutter 13 ãr:
1.Thomas Alsgaard - 3
2. Dag Kr. Olaisen - 6
3. Geir Egedius - 8
4. Torgnim Torstveit - 12

Pàskens møter
Skjrtorsdag ki. 18.00,
brØdsbrytelse.
Erling
Kobbevik.
1. pâskedag ki. 11.00,
Olav og Erling Kobbevik
taler og synger.
Alle velkommen.

Annonsër leses,
av folk flest

Chr. Stensruds [It. AM
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrâ
Asenvn. 3 - 1400 Ski,-_..,

(02)*87 30 60

HELEDOGNET.

Kirkebygden Vannveft Alt
Arsmøtet 19.3. blir hold I kantinen, Herredshuset
ki. 19.00. Merk stedet!

Enebakk kommune
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Enebakk kommunestyre har
25.11.1985 i medhold av by
om Kirker og Kirkegaarde av
3. august 1897 nr. 1, § 37, vedtatt fØlgende betalingsvedtekter for kirkegàrdene i Enebakk:
Innensoknsboende:
Fri gravplass i fredningstiden
- 30 ãr.
Utensoknsboende:
Kr 1000,- for kistegrav og kr
200,- for urnegrav.
Festeavgift for gravplass:
Kr 200,- for 20 âr.
Ved feste av srskilt graysted betales festeavgift kr
100,- pr. gray.
Vedtektene er godkjent av
Borg Stiftsdireksjon 5.2.1986
og gjØres gjeldende fra
5.2.1986.

1. Ragnhild Johansen 3

KUNNGJORINGER

8., 9. og 10. april ki. 18.30, motes vi pa øyeren Bensin og
Service hos Emil Andersen.
Bindende pãmelding for begge kurs. Interesserte kan
henvende seg til Hildur Gjerde, tlf. 92 88 14, snarest.

Arr.: Enebakk Husmorlag

Forerkort
Enebakk
Teorikurs
Start 3/4 kI. 17.00.
Fase 2 kurs, start 2/4 kI. 12.00.

Gautes Trafikkskole A/S

Timebestilling:TIf. 71 43 91
LILLESTROM
KDNTAKTLINSEINSTITUTT A/S

OLAV KJOLBERG
GEIR KJOLBERG
M.N.K.F - M.N.O.F

PalmesØndag ki. 16.30
(B):
GUTTEN SOM
FORSVANT
Ki. 18.30 (U):
GREVEN AV
MONTF CRISTO
Ki. 20.30 (V):
HUSTRUER H

OFEUFOLLO-

Enebakk
TIf. 92 88 51/71 42 92

Torgveien 1, 1400 Ski. TIf. 87 35 65

STILLING LEDIG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - I
HUnnebeck GmbH er den ledende leverander av forI
skaling, sf1/las og midlertidige hal/er pa verdensmarkedet.
I
Hünnebeck Norge ,41S er etdatterselskap / HunnebeckI
gruppen.
I Til nyopprettet stilling ved seiskapets hovedkontor i Oslo søkes
I
Kontormedarbeider
Vi søker en ansvarsfuli person med evne til a arbeide seivstendig
I- men samtidig med gode samarbeidsevner.
Dine arbeidsoppgaver blir:
I- Oppfoiging av debitorer
I - lnnkjops-styring
I - Budsjettoppfolging
Div. kontorarbeid
I -Vedkommende
vii selv i stor grad vre med a utvikie en interI essant stilling.
Vi onsker en person med interesse for tall, gjerne med tysk-kunnskaper.
I
Vi kan tilby sokere med pàgangsmot og initiativ interessante oppI gayer og gode betingelser i et firma med store fremtidsolaner.
I For nrmere opplysninger, kontakt Anne Evensen,
I tif. (02) 92 50 60.
I
I
I
HUnnebeck Norge NS, Gran lndustriomrâde
I
N - 1914 YTRE ENEBAKK
•- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I
COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice
-SXJSTASJON

JpN €V€IEN
,cJ EPp1STO
BRE o

TOR VEITEBERG .Ah
Autorisert Rerleggedirma

-

SKI AUTD

J

I samarbeid med Kirkebygden ungdomsklubb, startes det kurs i mykt selvforsvar

Intensivkurs for oss med 10 tommeltotter, i bilens førstehjelp.

Storgt. 21 (FjeHberghjornet)
OPTIKER

KJØP
0' EL
SKI

\

Kursieder: Kai Svarthoel.
Onsdag 9. april ki. 17.30 - 19.00, i Kirkebygden barneskoles gymsal.
Nedre aldersgrense: 14 âr.
Kurset varer i Ca. 3 mnd.
Medi. og medl.barn prioriteres, da kurset er gratis.

Kontakthnser
tilpasses

Jenter 14 âr:

Enebakk -HUSMOP189
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I

BEGRAVELSESBYRAER

til EDB.

Gutter 14 ár:

BETEL
Onsdag 19/3 ki. 19.30,
bØnn og vitnemØte.
Torsdag 20/3 ki. 19.30,
musikkØvelse.
Søndag 23/3 ki. 19.00, Erling Kobbevik.

Trygdekontor
IrTrygdekontoret er stengt 1. og 2. april pga. overgang

Jenter 13 ár:TIT.
1.Marianne Søgaard - 3
2. Grethe Soiheim - 6
1. Kjetil Marsdal - 3

Enebakk
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Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
Mobiltlf. 094/39 754
DØGNVAKT

- Lytter De til landskampen i stedet for. a passe regnskapene?
- Ta det med ro sjef' Dc tar jeg i
pausen.

Jenter 11 âr:

Tormod Gran
Flateby
TIf. 92 80 75
Mobiltlf. 094/30 553
DØGNVAKT
Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltelf. 094/34 527
DØGNVAKT

Edith Rosenvinge

1.Hege Vestli - 3
2. Trude Bakken - 5
3. Pia-Lill Andersen - 8
4. Marit Lieungh - 12
5. Gro Anita Hillestad - 15
6. Anne-Lene StrØmsrud - 16
7. Therese Lossius - 19
1. Erik Gundersen -4
2. Kennet Kongsvold - 5
3. JØrgen LysØ - 7
4. Per TorbjØrn Kristiansen - 12
5. Frode Bjerkely - 16
6. Leif Chr. Ruud
6. Hans Thomas Meinich
6. Lars Ivar Hageberg
6. Truls Ekra

KUNNGJORINGER

DROSJER

:-t

BREDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI
TELEFON 87 35 06
TELEF4ON87 0828

Ht)14NEBECK

VIGNETT

Chapmeuse

Annonser leses
av folk flest

lcopal.

- enkel og solid
Tãler tøft vr og
ganske mye aktivitet.

korrugerte drens'ror
pâkveil
A/S Fjeldhammqr Brug har

levert Ca. 150.000 km drensrer.
(Det blir noen ganger rundt
Jorda!) - Icopal drensrer er
gjennomprevde kvalitetspro.

HAUGOMSENTERET 1800 ASKIM TLF.88 58 50

LIKER DU HESTER?
Er svaret ja, da er du velkommen til oss for en
handel I var butikk som ápnet mandag 17. mars.

dukter med mange lordeler:
• PEH eller PVC i fire dimensjoner - som dekker alle
dreneringsbehov.
• Et omfattende utvalg koblingsdeler.
• Riktig perforering garanterer
rikelig inntakskapasitet.
• Uperforert bunn hindrer
innslamming nár riktig filtermateriale anvendes.

Vi har:

Jo bedre regntey,
dess mer kan du
gjere.

- alt til hest og ponni
- rideklr
- pleiemidler
- stallutstyr
- brukt utstyr tas inn for saig
- reparasjoner utf ores
- sau• og reinsdyrskinn
- pyntegjenstander i skinn

D11

Apningstider:
Mand.-fred.
Torsd.
Lord.

D235/D435

Helly-Hansen

Produsent:
A/S FJELDHAMMER BRUG
FORHANDLER

t$urtig levering fra lager og fabrikk.
Vi garanterer rimelige priser
og god service.

11.00-16.30
11.00-18.00
1000-14.00

Kipe-Bamspud

Vi har en liten overraskelse til de 10 forste kundene.

Alle velkommen!

1810 Slitu - TIf. 02/8946 17
Vi samarbeider med Armand Teig
som yter god service og har forsteklasses utstyr.

—I

Jeaaiama S C fJ

Armand Teigs telefon er: 9261 35;

Grendesenteret 1911 Flateby
Id. (02) 928374

Foig med
narmiljoet
LES

iJgutt

LAMPESPESIALISTEN I Stromsvn. 28, Strømnen
har 1 000"vis av lamper i 3 eiasjer!
Vi selger nä
Godt utvalg I
hWe- , utamper
med opptil 7
lamper

0/
'U rabatt!

L'?4rE-HU El
ST8ØMSVN 28- STR8MMEN ILl 11 8277

Jafta

appeIsner
hele kasser
Pr. kg kr

1150
-r

KVALITETSPRODUKTER FRA
Electrolux
Alt fra en leverandør med sparetilbud.

Gloster

epler

580

store, rode

Noen priseksemplerfra vrt store utvalg:

Pr. kg kr

Komfyr,
varmiuft, vantig5.495

Maroccanske

blodappelsiner

980

Pr. kg

10 kg Kerrs Pink

poteter
KR

1150
-r

Pàskeaften ápent
fra kI. 9.00-13.00

Innehaver Rune Svendsen
TIf. 88 01 71

Personbfl-,
lastebil- og
traktordekk
far De hos oss.
TvilIingmontering
Jørgenrud
B I Iverksted
Spydeberg, Oslovn. 2
TIf.: (02) 88 75 07

NA ± kr 510.-

Kjøl kombi vanlig 4.790.-

NA -kr 520.-

Oppvask BW 210 vanhig 5.895,-

NA . kr 630.-

Vask ½ aut. Zanker vanhig4.390,-

NA ± kr 640.Spart i alt
kr 2.300.-

Alle former for finansiering - henterabatt - gratis1n a t henger.

SkiEtektriske als
Ski Shoppfngsenter - M. 870545— Sentr.bord870560

SERV)CERJNGEN

VIG N EU

N5r
det gjelder
glass.

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige priser.
Spell.
Alt I glassarbeid
utf ores.
71 4733
RING 716838

Lillestrjim
Vindu & Glass A/S

-

(TIDL VILLA GLASS A/SI
HeIg- 09 nattservice tlf. 71 7557
Jembanegt. 24 Ived sykehusa 2000 0ustm
IcIcles 02/7168 38
7147 33
0RER VINOIJIR - SPOIL ALT GLASS

Fag & Service
TANNLEGE

Stein Harre-Hansen
Grendesenteret, Flateby

TU. ki. 9.00-15.009287 39
92 80 31
TIf. utenom kontortld
Kvelder, lordag etter avtale.

MARKISER

RORLEGGER

GLASSMESTER

Enebakk
Markiseservice

Varme, sanitr, nybygg 09 reha-

Erik Kjelgaard

Ski Glassinestertorretning A/S

MwMsw Pwsiennez' Cwdltfrett
Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11,1914 Ytre Enebakk
fit. 92 45 58

EneIiaKk
Clifford A/S

TAN NTEKNIKERM ESTER

Alt I mat UI hverdag og test.
Catering Restaurant

LASZLO FARAGO
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82.

EL-INSTALLASJON

U. Freitag & Co
EIektro-Mekanisk Verksted
Produksjon — reparasjon
Sterkstrom — svakstrom
-

Bit

—

elektro

Postboks 77, 1912 Enebakk
TIf. 02/92 62 94

Strøm8hoPg &
Enersen A/S
uttorer all I el'inslallasjoner

1912 Enebakk Tit. 92 63 00

-

Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
Ill. (02) 92 88 60
-

CONTAINERUTLEIE

GS Containerutleie
Utleie av avfa!Iscontainere
fra 2-8 m.

TI? 83 70 19
Mobil 094/23.578

ØY(REN BENIN &
SERVICE

olje rekvIita
kiosk
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, Tit.: 928132
Bensin

SEIKO DESIGN,
dame og herre-ur i mark
TITANIUM med rem.

Dame

NOCLSUR*AKR 1ORBIJND

-

-

BILLAKKE RING

Bjørns autolakk

3LEW
Ô IORSIKRING/GfrRANII

v/Bjorn Brunstrom, Flateby
TN 92 85 06

Herre

9810543?

kr 11.•

Aage Baardsen

BRENNLAKKERING

kr99

IJHMAKER
c7a(Je Ba(LI'dJe,Z

Oppussing og Iakkering
av laste- og personbiler

GAUTE'S. TRAFIKKSKOLE
pa Flateby

OppIring pa bil
Teorikurs
Fase II
hf. 92 88 51/71 42 92

.UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.
Bevervn. 11, 1914 Enebakk
TIf. 92 48 92. MobI1l. 097/275332

REGNSKAP

Enebakk
Regnskapskontor

Sissels part ymeri
TI!. 92 85 84

1912 Enebakk

rRc

TOM NILSEN
niottar fugler og dyr tO utstopping. OgsA salg av fugler 09 dyr.

Smttaveien 3 B, 1911 Flateby. TIf. 92 85 90.

BR ENS EL

UcOL AV NORSKC
REONIKAP$BYRAERS FORCHING

og fyringsoljo
TIf. 92 81 24

Bolt Nssvo1d

ring og annen massetrans-

POt RIingen

TIf. 92 64 25
Mobiltlf. 094/19 559

Jan Haagensen

Bjerke
Härdesign
TIf. 92 81 62

Mur, puss,
peisor og fliser
TIf. 92 82 90

-

-

BILFIRMA
Sandakers Trafikkskole
1400 Ski. TIf. 87 37 10

KIasse A KIasse B
Teurikura Kjøretlmer
-

Asveien 7,1911 Flateby

-

EIENDOMSMEGLER
SELGE EIENDOM?

Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

SVEIN H. HELLER as
JERNB.VN. 2. 1400 SKI. TLF. 8737 17

ELEKTRONIKK

T~ K•S -YrkeskIr

Enebakk
Transformor
verksted

TIf, 02/868154
-

SALG AV KUNST
Tebo Senteret, 1820 Spydeberg
TI f. 8885 90

SPESIALFORRETNINGEN

Askimv. 1, 1820 Spydeberg

-

1911 Flateby. bIt. 9286 10
ogsâ kveldsticl

Din spesialforretning
-

Jan M. Johansen

-

Utsigts
rammeverksted
Alt I innramming
Spydeberg
RAMMEFORRETNING

1911 Flateby

Tit. 714765. Apent 8-15
Storgt. 33, 2000 Llllestrom

1911 Flateby
TN. 92 84 68

INN RAMMING

Bjerkeveien 2

1912 Enebakk

OSVAIJJ NORDU
Alt I bllkkenslagerarbeld

FRISOR

-

Mobil parafin,
fyringsolje, diesel,
smoreolje

BLIKKENSLAGER

1911 Flateby
lIt. 92 82 67

vorsen-.
Aure
Trafikkskole

TIf. 02/92 8070, 1911 Aateby

BrBdrene Svendseii A/S
Alt i nydyrking, bakkeplane-

Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 47 74

Apent hver dag
Grendesenteret 1911 Flateby

VestlI, 1911 Flateby

Om nodvendig møter vi
I/I kjøretimer i Enebakk

MASKINENTREPR.

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.

Enebakk Antirust

Kommisjon
opptil 100% tinansbisand.

1/I rimelige pr/sal.
Klrkeqt. 14. IJllestrom -111.7139 90

Svein Gulbrandsen

MURER

Flateby Antirust
KjØp og saig av biler

Vi utforer raskt

reparasjon 09 utskiftnlng
av alle typer glass, speiler m.rn.

Scan consult

Siw's salong
III. 92 80 49

Esso diesel, parafln

Opplring pa bil
ogMC,fase2

UllestrBm
Classmesterlorretnlng A/S

Service-senter for nringsdrivende
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts'rádgivning

SJAFORSKOLER

1911 Flateby
lIt. 92 89 00

Nordbyvn. 21, 1400 Ski
tIf. 87 34 55

utf ores

-

III. (02) 92 63 03

Apent hver dag.

UNDERSTELLSBEHANDLINC

WESTGRIIROEfl RUTIKHSEUTER.

v/Torget i Ski
Tif. 87 01 64

John A. Andresen

PARFYMERI

KJELL BRENDJORD

BENSINSTASJON

v/Trjgve E. Andresen
VI UTFORER ALT IRORLEGGERAR9EID
T1L EN MWET OUNSTIG PRIS

Alt I glassarbeider.

lIt. 03 70 19/7216 85

INSTALLASJONSFIflMA

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TN. 9286 94
MobillIt. 094/26165

1914 Ytre Enebakk, Tit. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27522

Vãglivn. 25, 1914 Enebakk i'll. 924354

Grendesenteret 1911 Flateby

UTFØRER ALT I
EL.INSTALLASJONER

Utleie av lensepumper, vannsugor
og hoytrykksspyling.

Enebakk
rØrleggerbedrift

Tanntelrnikk
Grevlingveien 71, 1914 Ytre

bilitering.

Langdag onsdag og
torsdag iii kI. 19.00

Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

Foosmote p0a Ruud gird, Hamme'pen,
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wgsa foresiha, en grcclv,
c trappi g av dcl ide ii1 ger I klubbsamme heug
1 Ytie Videre cc det foi
€slatt at det settes av
million hvert ai I perioden
til dekking av kommunenS
andel av STUI-finansierte
idrettsanlegg.
Det cc foreslatt 300.000
avsatt i 1988 til renabiliteiing av Engerholm 200.000
i -88 til bind III av Enebakk bygdebok, 30.000 1
-89 811 Enebakk bygdetun,
200 000 1 1990 til Enebakk
I bygdebok, generell histoue og 1 million i hveit av
de to siste aiene i peuoden
- 8. og 90 til bibliotekfilialer.
Pd driftssiden cc det foresldtt økte stiilingsressurser til ungdomsklubbene pe Flateby og i Ku
kebygdcn o, ved kuitnu
kontoret.
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Ja, disse ordene
brukte landskonsulent Torstein Fyhri
fra "Seiskapet for
Norges Vel" om fjøset
til AsbjØrn og Eli
Bylterud pa Ruud
gãrd, Hammeren.
Fjøset er et av de
aller mest moderne i
Enebakk, og ble
brukt som utgangspunkt for fjøsmøtet
sist torsdag. Temaet
var innendørsmekanisering, og over 20
bØnder hadde mØtt
opp for a lare mer
om dette emnet.
VANSKELIG VALG

Asbjørn Bylterud fortalte selv
om sitt fjøs til de frammØtte. Det
gamle fjØset han hadde var begynt a bli i ddrlig forfatning, og
han matte velge om han skulle
slutte helt med dyr - eller satse
pa a bygge nytt. Han valgte det
siste, og har tydeligvis ikke angret pa det.
Fjøset ble pdbegynt i 1981, og
totalt kostet det drØye en million
kroner, men sd. har AsbjØrn og Eli
Bylterud ett av Enebakks mest
moderne fjØs.
AVANSERT UTSTYR

Omvisningen begynte pa forlageret. - FØr var det slitsomt
med frossen silo, og mye trilling

Bonde Anders Bylterud pa Rud gàrd pa Hammeren, flankert av landskonsulent Torstein
Fyhri og herredsagronom Anders Lein.
av for fram og tilbake. Nd bar jeg
bygd siloen godt ned i bakken,
slik at jeg far frostfri silo selv under de verste kuldeperiodene,
fortalte AsbjØrn Bylterud.
Siloene er ogsd ventilerte, noe
landskonsulent Fyhri pdpekte
var av stor betydning for sikkerheten. Siloer er ellers kjente for
at de lett kan danne farlige gasser.
Bylterud bruker ei stor "klype"
til a hente foret Ut av siloen. Dette blir sd lesset ned i en tilhenger,
og foret blir kjØrt dirékte inn pd
forbrettet til 22 melkekyrne og et
20-tails ungdyr. En tur rekker til
foring for et dØgn, og det gjort unna pa 10-15 minutter.

om innendorsmekanisering. Deer et omfattende emne, han tok
for seg grovforhandtering og forskjellige mekaniseringslinjer for
og
silo-,
hØy-,

gadsethandtering. Det var
saanledning til & 9til1 pø
om emnet, og det ble noksd heftig diskutert hvilke lØsninger som
var de mest hensiktsmessige.

I

UVANLIG MELKESYSTEM

Melkesystemet pa Ruud gdrd
er ogsd noe uvanlig. Vanligvis
gdr rØrene inn til melketanken like under taket, men Bylterud
har lagt disse under guivet. Det
er en noe dyrere lØsning, men rØrene er atskillig bedre beskyttet.
- Det er et fint anlegg, mange
vii nok misunne deg dette fjøset.
Det er âpent og lyst, noe som er
en kiar fordel for arbeidsmiljøet,
og ikke minst sikkerheten, sa
Torstein Fyhri, landskonsulent
og ekspert pa omrddet til tilhØrerne.
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Kyra pa Rud gârd viste at de
satte pris pa matfar AsbjØrn
Bylterud.

DEBATT

Etter omvisningen gikk turen
til BØndernes Hus, der landskonsulent Fyhri holdt foredrag

Dyra pa Rud gàrd er av defà i Eñebakk som nytei-frostfri silo
hele vinteren.
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