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Disse nydelige ràdyrene er observert I 
Vâglia inne I boligfeltet, og bildet er tatt 
gjennom vinduet til en av beboerne, 
som ved flere anledninger har fôret 
dyrene etter beste evne. Pa tampen av 
vinteren er det smàtt om mat - 09 det 
ene av dyrene gar med kalv og er svrt 
opptatL Dessuten er hun darlig til 
beins. Vi oppfordrer sterkt folk til a 
overholde den utvidede bàndtvangen 
for hunder. Det skal ingenting til for 
dyrene blir skremt, noe som kan koste 
den ene av disse nydelige dyrene - 
nemlig hun som gár med kalv, livet. 
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Enebakk kommunestyre vedtok mandag kveld mot Hoy-
res og Senterpartiets stemmer a bygge Ut Vidotta og gymsa-
len ved Stranden skole etter tidligere vedtatte planer. - Kom-
munestyret anser ikke lokalisering av idrettsanlegg til 
Stranden skole som aktuelt alternativ heter det videre I ved-
taket. 

Dermed er det satt endelig strek over Stranden alternati-
vet for lokalisering av ldrettsanlegg pa Flateby. 

- N6 far vi aidri idrettsanlegg, var kommentaren fra et fler- o tall av ElFs medlemmer som var mott mannsterkt opp pa 
galleriet. 

rJop9 e.smestepe! 

Na er de norgesmestere. Fra v. Pal Andersen, Arild Larsen og 
Steinar Andersen. Her etter seieren Kurre-cup for etpar uker 
siden. 

City Crew fra Flateby ungdomsklubb er butt norgesme-
stere I breakdance. Dette ble klart sist lordag, da de Under et 
uhyggelig spennende mesterskap sb <Breikere fra Ham-
merfest til Kristiansand under NM, som gikk av stabelen i 
Lambertseter ungdomsklubb. 

Dagen etter, altsâ søndag, dro alle breakdancerne som 
var med ned til Karl Johan I Oslo sentrum for a danse kol-
lektivt der under mottoet <<Break for Etiopia>. Et storsiagent 
syn far vi opplyst. 

Avslag 
Bygningsrädet har avslâtt en 

sØknad fra BjØrn Martinsen am a 
fa kjØpe  deler av kommunens 
eiendam gnr. 53. bnr. Burstad til 
j ordbruksareal. 

Omràdet er i kommuneplanen 
avsatt til utbyggingsformâl, og 
bygningsradet mente derfor at 
man ikke kunne anbefale saig av 
deler av eiendammen. 

Samtidig ber bygningsrâdet 
kammuneplanutvalget am a Ut-
arbeide narmere planer for 
framtidig arealbruk i omradet 
Burstad Sanner. 



Lo.  pper bi.odet 

Her kunne man gjøre  et kupp om man bare hadde tlmodighet. 

Det finnes spesielle arrangementer 
hvor folk i Ytre-Enebakk drar mann av 
huse. Slike er f.eks. 17. mai, Enebakkle-
kene, og det ârlige loppemarkedet pa 
skolen, i Arbeidsutvalgets regi. 

Allerede fra klokka ni om morgenen 
lordag var det stappfu lIt av folk med lop-
per i blodet som ivret etter a sikre seg 
godbiter. Her kan man nemlig finne alt. 
Absolutt alt. Klr i alle fasonger - for Ii-
ten og stor. Sko, sportsutstyr, TV'er, sa-
longer, bord, stoler, kjokkensaker, bo-
ker, lamper og spill... 

Ti! en meget billig penge. Na kan man 
jo gjerne si - med en viss berettigelse, at 
dette er dagen da Ytringer bytter rot. 
Men andres rot er som regel mer attrak-
tivt enn ens eget - som man jo har sett pa sà lenge! Dessuten er dette en for-
treffelig anledning til sosialt samkvem 
med sambygdinger. Kaffekopp, kaker og 
smâsladder med naboen mellom sla-
gene, horer med. Noe brukbart finner 
man alitid... 

Et muntert innslag pa àrets loppemar-
ked var aukSjonen. Som ble gjennomført 
med stil og dyktighet av KjeII Engh, godt 
assistert av ordforer Lucie Paus Faick 
som sa til at det hele gikk riktig for seg. 
Her var det mange godbiter a sikre seg 
om man var vàken og fulgte med. At bu-
dene haglet fra ivrige hàpefulle fikk di-
verse faderlige og moderlige opphav til a 
blekne underveis etterhvert som TV-ap-
parater, vaskemaskiner, hyller og nips 
skiftet eier til spottpriser. Man skal jo og-
s6 ha sakene hjem og inn i huset... Og-
sâ kaker ble auksjonert og budene kom 
flittig. Det gjaldt a redde ettermiddags-
kaffekosen. 

Hvor om alle ting er - disse loppemar-
kedene er popuIre. Det kan man uten 
vanskeligheter konstatere. Endog til Fla-
tebyfolk hadde tatt turen til Ytre - sf0-
vr og glatte veier tit tross. for a gà pa 
loppemarked. Det sier ikke sà Itte om 
loppemarkedets ry - og vi kan bare gra-
tulere arbeidsutvalget med arrange-
mentet. 
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Som inniedning pa mai mãned, 
varter Flateby kino opp med føl-
gende filmer den 5/5: 

Ki. 16.30 Kulen fra verdensrom-
met 

Science fiction for de aller 
yngste. En UFO lander et sted i 
Amerika, og Ut av den triller en 
liten kule. Den forsvinner inn i 
huset til en sersjant. SØnnen  i hu-
set, Max oppdager kuien, og fin-
ner sammen med vennen Pete ut 
at kuien har magiske krefter, og 
nâ starter bràket. Mange prØver 
a stjele kula, og kula vii hjem. 

Ki. 18.30. To be or not to be. (u) 
Mel Brooks er pa farten igjen. 

GUDSTJENESTER 

5. mai 1985. Ki. 10. Mari kir-
ke. Fam. gudstj. v/Johannes-
sen 
5. mai 1985. Ki. 11. Enebakk 
kirke v/Helgeheim. Nattverd. 

Bedpe sikt - 
sikpepe ./ 
tpafikkm io 

Studiegruppen GjØr tra-
fikkmiljØet sikreré" er kommet i 
gang i Ytre Enebakk Husmorlags 
regi. Herunder nevnes at grup-
pen bestár av 5 kvinner og 2 
menn. Gruppen vii gjennom Vig-
nett komme med oppfordringer 
til beboerne om sâkaite <'straks-
tiltak". 

1. Er du klar over at gateparke-
ring er spesielt farlig for barn? 
Sind barn kan ikke se over par-
kerte biler, ofte ikke over motor-
panseret engang, og de som kjØ-
rer ser ikke barna. Parker ikke i 
gaten! 

2. Fjerning av kratt i svinger, 
kryss og ved overgangssteder 
kan Øke sikkerheten betraktelig. 
Klipp egne busker som hindrer 
sikten! 
- Har du ikke parkeringsmulig-
heter 
- irriterer du deg over biler par-
kert i gaten 
- er det steder du synes er spe-
sielt uoversiktlig el. 
vennligst kontakt OSS slik at vi 
kan ta problemene opp med vel-
let ellen kommunen. 

Du treffer oss med noen ord til: 
Ytre Enebakk Husmoriag Post-
boks 30, 1914 Ytre Enebakk. 

Denne gangen er ban en skue-
spiller i Polen under Tyskernes 
invasjon. I kjent stil trØbler Mel 
Brooks seg i vei. Hvordan det he-
le ender? Tja, ikke godt a si, men 
det gâr sjelden slik som man tror 
I verden, aller minst nâr Mel 
Brooks tror det. 

K!. 20.30. The outsiders (v) 
Vi mØter en guttegjeng i USA. 

Ungdomstiden er en vanskelig 
tid, srlig nâr man er fØdt pa den 
gale siden av byen. Disse guttene 
er ikke ute etter bràk, men de 
kommer ustanselig i slsskam-
per med "sossene>, ikke fordi de 
vii ha trØbbel, men fordi de Øns-
ker a tilhØre et eller annet sted. 
Det kan vre vanskelig nok nàr 
de bedrestilte ser ned pa dem. 

Skolekino 
7. mai blir det igjen skolekino 

pa Flateby Kino, denne gangen 
for 1-3. kiassinger fra Hauglia. 
Kirkebygden skole og Ytre Ene-
bakk skole. Forestillingen som 
skal vises er Gummitarzan. Ca. 
500 unger skal se skolekino den-
ne formiddagen, og derfor har og-
sa kinokomitéen lagt opp til at 
det skal kjøres  to forestillinger I 
skoletida. Skolekinoen er for-
sâvidt en oppfØlging av skoleki-
no for de litt mer tilârskomne fØr 
jul, da forestillingen Gandhi ble 
vist. 

IL Driv: 
Frioldpetts9puppa 

Det blir stor aktivitet 1 friid-
rettsgruppa i IL Driv utover va-
ren og sommeren. 

Karuselløpet starter ailerede 
30.5. pa Mjr, med pafØlende lØp 
samme sted den 6.6, pa plassen 
22.8 og 29.8. LØpene starter kl. 
19.00. 

Hver torsdag fra klokka 18.00 
blir det arrangert friidrettstre-
ning pa Mjr, første gang 9.5. 

Drivs Landeveisløp gâr av sta-
belen 14.5. kl. 19.00 fra Ytre Ene-
bakk skole. Pamelding ma skje 
innen 7.5. 

Endelig kommer Enebakkdil-
ten, den 8.9. kl. 11.00. 

Skal dot b1i 
17. mai-test pa 
Bondepnes I är? 

Dette er et nØdrop fra Enebakk 
BU. Vi har den siste tida hatt sto-
re problemer med a skaffe nok 
vakter til vare fester. Og uteri 
vakter - ingen fest! 

Kravet fra Enebakk lens-
mannskontor en 10 vakter over 20 
ar. 

Sâ hvis du kunne tenke deg a 
ga vakt for oss 17. mai, er over 20 
ar, edruelig og ditt ansvar som 
vakt-bivisst: Ring oss - vi trenger 
deg!!! 

Lisa Hvidsten, tlf. 92 62 09 el. 
Ann-Lisbeth Hageberg, tlf. 
92 43 34. 

For styret i Enebakk BU 
Ann-Lisbeth Hageberg 

1914 Ytre Enebakk 

Heigens folimep 
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Boligmarkedets 
klare tale 

Regjeringens m.1taIl for 
boligbyggingen siste àr er ik-
ke oppfylt - men hva er sà 
skjedd? 

Vi har allikevel fátt et bolig-
marked som er i god balanse. 
Boligkjøperen far finansiering 
og omsetningshastigheten. 

Man kan i dag med ad-
komstdokumentet til boligen 

i hànden gá i banken og fá fi-
nansieringen ordnet for det 
belØp som er boligens reelle 
takst og verdi. 

Jeg tviler pa at srlig man-
ge Ønsker seg tilbake til de 
gamle tilstander. 

Reidar Kobberstad 

ldpettsanlegg Pao Flateby 
-politisk <preik oiler? 

Uheldig taklet 
Icirettens fore byggende  betydning i barne- og ungdomsarbeid 

er etter var oppfatning kanskje overdrevet. 
Flateby hadde imidlertid trengt et idrettsanlegg som dekket 

et rimelig behov. Et slikt anlegg kunne man fätt ved Stranden 
skole - ifølge Enebakk IF selv vile det kunne butt et anlegg 
med Julie internasjonale ma* i - pa et omrâde pa 14 dekar. Dette 
er ikke lenger aktuelt. 

Vi bekiager dette - men vii likevel ikke unniate 4 ant yde, at 
myeav skylden for at man ikke nádde fram ligger I mäten sa-
ken er butt takiet päfra  Enebakk  HØyre  og Enebakk IF's side. 
Skolens organer burde vcërt kontaktet pa forhând i stedet for 
etter at planen ble kastet fram i forbindelse med budsjettbe-
handlingen. Sammenkoplingen mellom en vedtatt utbygging 
av gymsalen pa Stranden og Vidotta var svcrt uheldig. Det er 
greit a spare penger - men a sette strek over lovligfattede ved-
tak ma ikke vcere set enkeit. En skoles gymsal liar lite med en 
idrttshali a gjøre. Skolen har sine kiart definerte  behov i for-
hold til en gymsal. Den skal dekke behovet for kroppsØvning, 
men ogsa for skolens sosiale arrangementer av forskjeliige 
slag. I en idrettshall yule naturlig nok idretten matte priorite-
res. 

Nar kommunestyret na liar besluttet a fØlge opp tidligere 
vedtak pa utbygging av gymsalen ved Stranden skole og Vidot-
ta - synes vi det er i trad med bade fornuft og demokratiske 
spilleregler. Er det derfor sagt at man behØver a oppgi 
Strandenalternativet? 

Séiv med den vedtatte utbyggingen pa Stranden skole ville et 
idrettsanlegg i tilknytning til skolenfortsatt bli billigere enn en 
svcert saframtidig  idrettspark ved Strezfinn. 

Det finnes bare en riktig pla.ssering for et slikt anlegg.— om 
man noensinne far rad - og det er i Kirkebygden. 

Usma and
0  	/ 

Tofts svar pa mitt innlegg 
var en skuffelse. Jeg trodde at: 
han som voksent menneske 
og fremragende personlighet 
yule ha innrØmmet  at Ut-
trykket var uheldig. Ingen av 
oss er jo ufeilbarlige. Men nei! 

Dessten: Hans sitat fra 
Riksmâlsordboken er ufull-
stendig. Den defmerer hus- 
mannsánden slik: <<Smâlig, 
trangsynt innstilling.<> Toft 
firmer det hensiktsmessig 
frakoble <<smálig<<, som virker 
forsterkende. 

SelvfØlgelig tar jeg ikke feil 
nâr jeg mener -at man ned-
vurderer tidligere husmenn 
som personer nár <<husmanns-

$nd>< tasibrukivartid<<.Toft 
' 'bruker jo <<en husmannsánd 

som eruhyggelig>> som skyts 
mot hØyre-gruppen,  og han 
mente vel ikke at det skulle 
vre en kompliment? 

I sitt innlegg gár Toft deret-
ter tydeligvis Ut fra det gamle 
ord at angrep er det beste for-
svar. Han setter sitt difuse. og 
lite lystelige lys pa en annen 
stand, nemlig <<den som i sin 
tid etablerte husmannsord-
ningen<< (hvilket skjedde pa 
1700-tallet), og peker pa at 
-mange husmenn var sine 

- <<herrer>> ganske overlegne nár 
det gjelder intelligens, evner 
og anlegg.>< Naturligvis var 
mange det, intelligens har in-
genting med skolegang gjø-
re. Her mener Toft a score 
dobbelt: Samtidig som B.A.B. 
underforstàtt plasseres i en 
kritikkverdig <<herrestand<<, 
smigrer han ettertrykkelig 
husmennene som erstatning 
for det lite hØvelige uttrykk 
han har brukt om dem. Akk 
ja! 

Men fins det ikke 'ogsá et 
annet omráde hvor denne 

dobbelteffekt kan oppnàs? 
Jo aturligvis: BygdebØker! , n  
(Han vet at -ButenschØn har 
med bygdebØker a gjØre.) Sá 
forteller han oss at husmenns 
forhold i sin aliminnelighet 
kommer alt for lite frem i byg-
debØker. Denne robuste kri-
tikk av de mange fortreffelige 
og sosialt bevisste bydebok-
forfattere i várt land kan jeg 
ikke se han har dekning for. I 
all moderne gards- og slekts-
historie, ogsá Enebakks, er 
det en gyllen regel at husman-
nens slekt tas med etter sam-
me oppiegg som bondens sá 
langt kildene gjØr det mulig. 
Dette i motsetning til hva det 
ofte tidligere ble gjort. Men 
det er interessant at en som 
selv ved sin ordhruk har vist 
sá liten omtanke og vørnad 
for husmennenes minne, er sá 
omsorgsfull for hvordan an-
dre omtaler dem! 

I Ønsket om a forsvare en 
stand, husmannsstanden, har 
jeg pátalt en ordbruk jeg me-
ner er uheldig, og som jeg ha--
per vii gá Ut av moderne 
spthk. Det er trist at jeg der-
ved .har 'satt Toft i slett lune 
som har resultert i hans lite 
vennlige an- og hentydninger. 
Jeg minnes uvilkàrlig en ka-
rakteristikk som to kartogra-
fer i sin tid ga Enebakks be 
folkning ved avslutningèn av 
sitt 	store 	kartarbeid: 
<<Beboerne... ere redelige, 
tjenstviilige og velsindede 
mot hinanden indbyrdes.<> 

Dette er ikke skrevet av 
Halyard Toft i april 1985. Det 
er datert Gaarden østbye i 
Marie Annex, til Enebaks 
Prstegjeld, d. 22 de Augusti 
1800, og undertegnet Juell og 
C. Vendel Bremer. 

Barthold A. Butenschøn 

VIGNETT 

Nâr skal kammunepolitikerné i 
Enebakk bli seg sitt ansvar be-
visst og la noe skje, i stedet for a 
<<preike<<? 

Etter min mening ser de kun 
fram til neste vaig, og neste vaig 
osv... med fine lØfter. 

Ungdommen I Enebakk er de 
som skal ta over etter oss, men 
bevare meg vel for en skole de 
gri. Vi sier at ungdommen i dag 
ikke kan ta ansvar, men hvem 
lrer de det av? Prat og hypote-
tiske drØmmer lar seg jo gjen-
nomføre for a îa tiden til a ga. og 

her man-alitids pa en sak, for yt-
terligere a skaffe seg tAd. 

I Akershus Arbeiderbiad 
18/4-85 leser vi at formannskapet 
har inntilt pa at en ny utredning 
skal settes i - gang m.h.t. pias-
sering av idrettsanlegg pa Flate-
by. Denne gangen nord for Sam-
funnshuset. 

Ordfører i Enebakk nevner i 
samme innlegg at man ma fá 
fremtidsrettete anlegg, hun sy-

- nes benevnelsen <<idrettspark<< 
virker tiltalende, og hun ma, som 
kommunepolitiker, se utover id-
rettslagets behov og tenke pa be-
foikningens behov !!? 
Hvor langt inn i framtiden vii 
hun heist se? 10 àr? 20 ar? Be-
nevnelsen <<idrettspark<. gir dess-
verre dárlige treningsmuligheter, 
og hvem er det egentlig som er 
mediemmer i et idrettslag? Er 
kanskje ikke ungdommen en del 
av befolkningen? Eller er ordet 

Dette er regjeringens kiare 
maisetting i arene som kommer. 
I regjeringens langtidsbudsjett 
legges det opp til en gjennom-
snittlig reeli vekst pa 1.2% pr. arm 
overfØringene til kommunene. I 
statsbudsjettet for 1985 er det 
foresiâtt en reell Økning til sosial-
og prirnrhelsetjenestene i kom-
munene med henhoidsvis 3 og 
5%. Den totale stigningen i de 
samiede inntektsrammene for 
kommuneforvaitningen for 1985 
er anslatt a bli 7.6% i forhoid til 
1984. 

Beviigningene til helse og so-
sialformal er Økt fra 1981 til 1984 
med over 50% - fra 49 til 74 milli-
arder kroner. Dette er ikke a ra-
sere velferdsstaten som bl.a. Ar-
beiderpartiet ynder a uttrykke  

ungdom bare en benevneise som 
er grei a bruke i politisk kapp-
strid? 

Nei, politikere pa begge sider 
av bordet, se bort fra hØstens 
vaig (vi vet allikevei na hva dere 
sthr for, kom ned fra sfrene og 
gjør floe, mens vi enda har ung-
dommen hos oss. 

Vi trenger ikke siott a trene i. 
Det er vel a bra a tenke stort, 
men tankene burde jo ogsá kun-
ne realiseres, og da sá snart som 
mulig. Vi vet jo fra for om kiatt-
verk.. i nebakk, hvor den dáil!- 

for at skoler f.eks. blir pâbygd og 
tilbygd med jevne mellomroim 
Hva har gitt kommunepolitiker-
ne grunn ui a tro at de pa en-to-
tre kan oppfØre et idrettsanlegg 
pa 40 mal jord? Og hvordan kia-
rer forresten andre kommuner i 
Akershus a oppfØre idrettshà•1-
ler? 

Lokaiiser stedet for idretts-
anlegg straks, og la det bli en 
tverrpoiitisk sak her i Enebakk a 
jobbe for ungdommen. vi  har ik-
ke rád til a la dem vente, for da 
kan vi istedet, om ganske fá ar. la 
alt ga inn under eldreomsorg for 
oss som er igjen i bygda, og det 
finnes det jo heiler ikke midler 
til, eller hva? sa sett pa lang sikt 
(fremtidsrettet?) har vi da spart 
mange penger! 

Hilsen 
Britt Tronvold 

Nàverende, men mulig 
eks-medlem av Enebakk AP 

det. Tvertimot - det er a ta- an-
svar for de Økende utfordringene 
pa dette felt. 

For a fA effekt i de Økede be-
vilgninger vii overfØringsregiene 
bli endret slik at kommune og 
fyikeskommune star friere til a 
disponere midlene der disse 
trengs mest. I tiliegg er det viktig 
a fortsatt kunne holde prisstig-
ningen i sjakk. Dette har regje-
ringen lykkes svrt godt med. 
Prisstigningstakten januar 1981 
var pa 15.2%, desember 1984 ia 
den pa 5.9&. 

Alt tyder pa at vi er pa rett vei 
mot en ytterligere styrking av 
den norske veiferdsstaten. 

Bjorn Johannessen 
Enebakk Høyre 

Slosing med 
kommunale 
midlep 

Ja, hvem vet. Det er ikke umu-
hg at sâ er tilfelle. For Ca. 3/4 ar 
siden ble det gravet i Vestby-
veien v/no. 24. Ansvarlige la igjen 
noen tiioversbievne drenerings-
rØr samt 2 veibukker. Dette lig-
ger fortsatt der - i veikanten. 

Snøen smelter etter en lang 
vinter Og tAng dukker opp mer el-
ler mindre Ødeiagt av tung sne, 
brØytebiier etc. 

NA har ikke undertegnede sett 
det som sin oppgave a fjerne sa-
kene. Jeg hadde faktisk regnet 
med at dette hadde vrt gjort 
forlengst- av ansvariige. Det fore-
kommer at offentlige etater ar-
beider sent, men det far da vre 
grenser for sendrektighet. Det 
henstihles derfor til den eller de 
som har ansvaret a f)erne etter-
ladenskapene snarest. Har man 
problemer med a huske hvor sa-
kene ligger sa kan undertegnede 
selvsagt vre behjelpeiig med a 
fiske pa hukommelsen. 

Vi vet at Enebakk Kommunes 
konomi p.t: er presset. Oven-
vnte gjør  ikke saken bedre. 

Ha tror folk? Det hele har ligget 
der ienge til alminnehig ergrelse 
og beskuelse. 

BjOrn Johannessen 

Enebakk Venstre og 
vedlikehold av 
kommimale bygninger 

<<Bihiig vedlikehold er snart for 
sent,,. Dette skriver Enebakk 
HØyre i sitt sãkalte Ekko fra 
kommunestyresaien. De sikter 
spesielt til det mangearige mang-
lende vedhikeholdet av kom-
munens bygninger, og da skolene 
i srde1eshet. 

Høyre fremstihier dette bevisst, 
slik at det navrende poii.tiske 
flertall far skylda. Men prôbleme-
ne er butt til gjennom mange ars 
manglende syn for dette vediike-
hoidet, bade fØr og srlig under 
perioden da HØyre  hadde ord-
føreren. 

Det mangiende vediikehoid 
har vrt papekt mange ganger 
fra Venstres side. De forrige flue 
ar, da det nettopp var HØyre  som 
hadde det avgjØrende ordet i shi-
ke saker,fikk ikkeVenstre gehØr 
for sine gjentatte forsiag om Økte 
vedlikeholdsmidler. 

Budsjettet for 1985, som er det 
første vedtatte ársbudsjett for 
det nye kommunstyret, -har en 
Økning pa 60 % pa skolens stØrste 
vediikehohdspost, i forhohd til det 
sist vedtatte budsjett fra det for-
rige kommunestyre som hadde 
borgerhig flertaih! I tiihegg har ahie 
partiene kommet med signaler 
om at takhekkasjene skal repare-
res, og at det er hØgt  prioriterte 
oppgaver som ma utfØres. 

Det soioutspiih som HØyre  ut-
fØrte i forbindehse med bud-
sjettbehandiingen for 1985, bhir 
dermed en demonstrasjon fra et 
parti i opposisjon. Det hentes 
dekningsmidler pa andre omrà-
der som i sin tur vii fore til nye 
probhemer for kommunen. Dette 
kan seivsagt HØyre gjØre, og rose 
seg av sin positive viije, fordi de 
vet at det ikke vii bli flertali for 
deres sregne forsiag! Og takk 
for det! 

Hehge Nilsen 
Enebakk Venstre 

Stypking av okonomien I 
kom''M'une og ffikeskommune 



Stopslagen turn og,PNSE= 

0PP vI sning I MjrbaHen 

Vi har aidri sett Mjrhallen sâ smekk-
full av folk som vi sâ den forrige onsdag. 
Hallen var nesten fylt til trengsel av 
skuelystne enebakkinger. I Turn- og 
trimgruppa I TL. Driv kunne vel umulig 
ha regnet med sâ mange mennesker 
denne onsdagsettermiddagen. Hva var 
det som trakk sa veldig? Jo, turnopp-
visning var det, og her sku lie det presen-
teres litt av hvert. Rytmisk sportsgymna-
stikk, og turn for alle aldersklasser. De 
heft uncle var først I ilden, og de hoppet 

og spratt over matter og pa madrass, sâ 
det var en fryd a se pa, og de fikk fortjent 
applaus fra det store publikummet i 
Mjrhalien. Ytre Enebakk Skoles musik-
korps hadde ogsà møtt opp for a gi mu-
sikaisk stotte til arrangementet. Enebakk 
iFs turngruppe hadde ogsâ tatt turen til 
Ytre for a vise hva de kan, og de kunne 
mye. Enebakk-damene ga en forholdsvis 
lang oppvisning, som publikum visste a 
verdsette. Slikt far man ikke for mye av. 

Ba9tPeff Pao Kopaas - filbud til bygdas eldre 

TREBITT. 
NORDMENNS 
FAVORITTBEI.S 
011ebeisen som trenger inn i 

	
landets største farveutvalg. Kom 

treets ytterskikt, beskytter mot 
	

inn og se farvekart 09 opp- 

overflatesopp og stabiliserer mot 
	

strøksprøver. 
oppsprekking. Iopp kvalitet i 

BYGG & TRELAST 
1912 ENEBAKK 

Enebakk 
Markiseservice 

Markiser Persienner Gardinbrett 
lnneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 
tlf. 92 45 58 	 

Enebakk 
TranslormMor 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby, 

TIf. 92 85 40 
	S. 

Stein Darre-Hansen 
Praksis i Flateby 

Tif. kI. 9.00-15.00 	 92 87 39 
TIf. utenom kontortid 	 92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale. 
r 	 

Cittord ,-S 
It ma ifi verdag og fes 

Catering - Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
TIf. (02) 92 88 60 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENDJORD 

UTFØRER ALT I 
EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
TH. 92 86 94 

Mobiltlf. 094/26165 

MARKISER 

ELEKTRONIKK 

RORLEGGER 
	-' 

Vçbo-rør 
Utforer alt I Varme-, sanitr-

og oljefyringsanlegg 

Arne Veiby 
tlf. (02) 92 86 43 

Erik Kjelgaard 

[mobil 

arme, sanitr, nybygg og reha-
litering. 
tleie av lensepumper, vannsuger 
g heytrykksspyling. 
1914 Ytre Enebakk, TIf. 92 46 39 

097/57 419 094/27 522   

TANNLEGE 

CATERING 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDLI 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utf ores 
1911 Flateby 
TIf. 92 84 68 

BENSINSTASJON 

ØYEREN BENSIN & 
SERVICE 

Bensin - olje - rekvisita 
	rn 

Gatekjokken 
Inneh. Emil J. Andersen 

1911 Flateby, TIf.: 9281 32 

INNRAMMING 

 

REGNSKAP 

  

Utsigts 
rammeverksted 

Alt I innramming. 
1911 Flateby Tlf, 92 86 10 

ogsá kveldstid 

EL-INSTALLASJON 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt I el-installasjoner 

1912 Enebakk TIf. 92 63 00 

Enebakk 

Regnskapskontor 
1912 Enebakk - 
TIf. (02) 92 63 03 

t4R1 MEOL. AV NORSKE 
REGN$EAPSE3VRAERS FORENING 

BILLAKKERING 

Bjørns autolakk 
v/Bjorn Brunstrom, Flateby 

TIf. 92 85 06 
Oppussing og lakkering 
av laste- og personbiler 
BRENNLAKKERING 

/ 	 
GLASSMESTER 

Ski Glassmester 

torretning 
Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

tlf. 87 34 55 

VIGNETT 

Tilbudet til bygdas eldre og 
pensjonister blir stadig bedre. 
Neste torsdag blir nok et tiltak 
kjØrt i gang - denne gangen i 
dagligstua pa Kopaas I Ytre Ene-
bakk. Disse dagtreffene er kom-
met i gang etter initiativ fra so-
sialetaten ved sosiaisjefen, som i 
februar innkalte representanter 
Fra helselaget, handicaplaget, 
pensjonistforeningen, 	eldre- 
omsorgsutvalget med tanke pa 
fá i stand dagtreff for eldre fra he-
le Enebakk, og hyggekvelder pa 
Kopaas for beboerne der. Ved al-
le bygdas trygdeboliger er det 
jevnhig slike hyggekvelder. For- 

rige torsdag ble den første hyg-
gekvelden for beboerne pa Kop-
aas arrangert. 

Tiltakene pa Kopaas er kom-
met i stand gjennom samarbeid 
meliorn sosialkontoret og de ov-
ennevte foreninger, som skifter 
om a stâ for opplegget. 

Hyggekveidene pa øgardstun 
en gang i maneden er det Dia-
koniutvalget i Enebakk menig-
het som star for, pa Rustadtun 
hvor det er formiddagstreff en 
gang i máneden er det diakoni-
utvaiget i Mari som arrangerer. 

Dagtreffet pa .Kopaas. den 9. 
mai er det fØrste i sitt slag, og det 
er heiselaget som har ansvaret 

Enebakk IF 

Fin innsats I 
Kadett-cupen 

Enebakk iiileputter i fotball 
spilte seg helt fram til finaien i 
Kadett-cup i Riingen sist heig. 

Heie 45 lag fra Oslo, østfoid og 
Romerike stilte opp. 

Enebakk nâdde finalen ved 
sette lag som Rlingen, Asker, 
LØrenskog, LØvenstad 3 og LØ-
venstad 1 utenfor. Enebakk tap-
te 1-2 for LiiiestrØm SK, etter 
ievn kamp. 
Resultater semifinaie: 
LØvenstad-Enebakk 0-1 
Liliestrøm-Váierengen 1-0 e.o. 
Finale 
Liiiestrøm-Enebakk 2-1 

Føigende spiite for Enebakk: 
Tom Egil Myhr, Frank Sandás, 
Willy Martinsen, Øistein Engen, 
Erik Andersen, Øivind Harald-
sen, JØrn-Kenneth Buer, Alexan-
der Gonzales, Tage Pettersen. 
Lars Egil Haraidsen, Pal Flateby, 
Anders Abrahamsen, Tommy 
Gravlien og Jane Bjerkeiy. 

4papebanken mo' 
ter nawingslivet 
• "Sparebanken mØter nrings-
iivet>, dette er budskapet i en 
invitasion som sendes til de n-
ringsdrivende fra Sparebankene 
I Nesodden, Frogn, Ski, Oppe-
gard, As, Enebakk og Vestby. 

Sparebankene ser det som en 
viktig oppgave a utvikle bedre 
kontakter med nrings1ivet. 
Man vii søke a arrangere flere 
mØter g,jennom aret. Vaig av te-
ma vii bli diskutert med mØtedel-
takerne. 

Første mote avholdes onsdag 
8. mai pa Ski Restaurant og ban-
kens adm. dir. Ove FiØtaker vii gi 
en inneledende orientering om 
Region Folio, og det vii bli gitt en 
presentasion av den nyc ABC-
bank. 

Souss,jef Thor Husby fra hoved-
kontorets kredittseksion vii hol-
de et foredrag under tittelen 
"økonomistyringens piass i den 
totaie iedeise>. 

for det. Disse treffene vii bli ar-
rangert hver 14. dag i dagiigstua 
pa Kopaas - og er for eldre og 
funksj onshemmede. 

Utover samtale, hygge og kaf-
fekos er det ikke lagt opp til noe 
program. 

- Seive om det er mange tilbud 
til eldre i Enebakk - og ikke 
minst eldre I institusjon. er  det 
nok mange vi ikke nar fram til 
med tilbudene, sier sosialsjef 
Fjeld. - Noe som vi vii arbeide 
med er fá i stand en besøkstje-
neste ogsá for eldre som bor pri-
vat. Mange er kanskje mer en-
somme enn de som bor i institu-
Si on. 



Enebakk Rotarys president, Oddvar Stubberud takker 
Teddy Tojak for besØket. 

Kunstnerenfotografert ved et av sine flotte  oljemalerier, 
Langt til hays. 

- En stor begivenhet 
0 pa kunstfponten 

VIGNETT 

Teddy Tojak pao besok 
im Enebakk Rotary 

Englevakt heter boken om 
Teddy Tojak, og englevakt ma 
den mannen i sannhet ha hatt, en 
mengde av dem. 

Forleden var Teddy Tojak til 
stede pa Enebakk Rotarys mote 
og fortalte om sitt liv. Det var en 
helt utrolig opplevelse a sitte og 
høre ham selv fortelle om de 
mange rystende opplevelsene. 

Han ble født i den hue byen 
Kukaly utenfor Warzawa nyt-
társdagen 1926. Foreidrene var 
legeekteparet Kazimierz og 
Francicka Tojak. Omtrent hele 
familien besto av leger av alle 
slag. 

1. sept. 1939 strØmmet tyske 
hrstyrker over den polske gren-
sen og beveget seg mot Warzawa. 
Tojak sen. var mobiliserings 
phiktig militrlege med oberst 
grad, og han ble utkalt. 

Det var siste gang familien sà 
hm. En dag Teddy kom pa sko-
len fant han den stengt. 

Seksogtyve gutter fra de øvers-
te kiassene pa folkeskolen meld-
te seg til lokalforsvaret for War-
zawa. De var raske til bens, og 
skulle lØpe rundt med beskjeder. 

Polen hadde ikke moderne va-
pen, og hjelpen de ventet pa fra 
England og Frankrike kom aidri. 
Gruppen Teddy tilhØrte ble inn-
kalt. Guttene ble plassert i ruine-
ne pa begge sider av veien. De b1e 
utstyrt med flasker fylt -rued en 
blanding av olje og bensin, og 
med en hjernmlaget lunte i tuten. 

De hadde lenge trenet seg pa a 
beregne tiden fra lunten ble tent 
til flammen nàdde vesken i flas-
ken. 

Teddy là der og ventet, livredd. 
En kamerat var den første frem. 
Han skulle ta den første vogna og 
Teddy den neste. 

Kammeraten ble skutt. Sinnet 
vokste i Teddy da han sà vennen 
ligge livlØs pa bakken. Han 
sprang frem, opp pa panservog-
na, opp med luka og ned med 
flaska og sà vekk, fort. Det gikk. 
Panservogna eksploderte. Shik 
gikk hele dagen. I lØpet av den 
første dagen var Teddy ansvarlig 
for tre panservogner. 

Dagen etter fortsatte det. Ted-
dy sa venner forsvinne en etter 
en. Denne dagen holdt det pa a 
gà galt for han ogsà. Seks tanks 
hadde hatt tatt, nà kom den sy-
vende. Han lØp  frem, kastet flas-
ka, og smellet kom. En granat 
eksploderte mellom panservog-
na og tryggheten. Teddy ble truf-
fet av en splint og là livlØs pa 
bakken. Utpà morgenkvisten 
snek folk seg frem for a samle 
sammen de dØde. De fant Teddy, 
men han var ikke dØd som de 
hadde fryktet. 

Gutten ble brakt til sykehuset 
og lappet sammen s  godt det lot 
seg gjøre. Etter en uke ble han 
skrevet ut fra sykehuset igjen, og 
humpet rundt pa krykker. 

Na ble sykehuset moren arbei-
det i, bombet. Teddy kom seg 
ned dit sa fort han kunne. Han 
grov i ruinene, lempet blokker og 
forvridde bjelker, og der fant han 
henne, maltraktert til det 
ugjenkjennelige, det eneste han 
kjente henne igjen pa var en ring 
hun hadde pa den ene hàndà. 

Na var han alene, og hatet 
vokste i ham. Han bestemte seg 
for a kjempe alt han maktet. 

Byen var nà under dobbelt lid. 
Samtidig som tyskerne kom fra 
den ene siden, kom russerne fra 
den andre. 

Et attentat mot den tyske 
komandanten forte til repre-
salier mot befolkningen. Skolen 
ble omringet, og barna jaget ut. 

De 5-600 elevene ble lastet opp 
pa lastebiler, kjØrt  ned til jer-
banen og lastet inn i vogner. Tett 
i tett sto de, og mange omkom. 
Na kom de til Berlin, og ble plas-
sert i en heir. Ca. 2 innd. var Ted-
dy i denne leiren, sà ble han vide-
resendt til Ien?iten i Bayern. Her 
ble fangene satt til a grave grøf- 

ter, og siden til arbeid pa en ny 
jernbanelinje. 

Etter et opphohd pa rundt 3 
mnd. ble han sendt til Jugosla-
via. Her var det satt igang byg-
ging av en stor festning. Teddy 
ble satt i arbeid som jernbinder. 

Hver morgen fikk fangene sin 
tllmâlte rasjon vann, pa Ca. 1/2  li-
ter. 

Etterhvert ble byggearbeidet 
ferdig, og det ble ny forflytting. 
Fangene ble stuet sammen i las-
terommet pa en bat, og til Kreta 
gikk ferden. Det var en viktig 
flyplass pa Kreta, og hit ble fan-
gene kjØrt en morgen. Flyplassen 
var full av tyske vakter med hun-
der, men noe fly var det ikke der. 
Fangene ble stilt opp i to rekker i 
den ene enden av.p1.assen. .Der 
sto de skulder ved skulder. De 
fikk beskjed om at nar ordrene 
ble gitt skulle de ga rolig utover 
sletten. Alle som lØp  eller snudde 
ble skutt pa flekken. Fremad 
marsj! Femhundre mann satte 
seg i bevegelse. Teddy hadde ik-
ke kommet mange skrittene for 
det smalt, sa kom det en eksplo-
sjon til, sa enda en, hva i all ver-
den var dette! Han hadde ikke 
fâtt tenkt ut tanken en gang for 
mannen som gikk fire plasser 
bortenfor ham forsvant i rØyk  og 
flammer. NA forsto han. Flyplas-
sen var blitt minelagt for tyskere-
ne kom, og nà var det fangenes 
oppgave 6. rydde denne plassen. 

Neste morgen var det oppstil-
ling pa nytt. 

Fangene ble delt i to grupper 
og fort til hver sin side av plas-
sen. Her ble de bundet sammen 
to og to ved overarmen, og ank-
lene ble bundet sammen, sa skul-
le rekkene ga mot hverandre. 

Da ordren kom, gikk Teddy 
som en sØvngjenger, var slutten 
kommet nà? Han hadde et lite 
hap innerst inne, og han holdt pa 
det màlet han hadde satt seg: 
Jeg skal klare det, jeg vil over-
leve. Og han klarte det. 

Enda en gang matte de vandre 
over denne plassen for den var 
ryddet for miner. Av nesten to tu-
sen fanger var det kun trettien 
mann igjen. Teddy var da sytten 
àr. 

De overlevende ble igjen sendt 
til Berlin. En natt kom det fly 
over leiren, bombene falt, og Øde 
leggelsen var total. Et stort an-
tall fanger var drept, og de over-
levende ble flyttet til en annen 
heir. Teddy var blant dem. 

I slutten av november kom det 
beskjed om nok en forflytting. De 
ante ikke hvor. To tusen fanger 
ble stuet ned i lasterommet pa et 
troppetransportskip. Bàten kom 
rett ut i storm, og en kan vel ten-
ke seg hvordan tilstanden etter 
hvert ble nede I lasterommet. 

Etter en evighet kiappet baten 
til kai. De var kommet til Fin-
land. Neste dag fikk fangene ut-
levert hvert sitt ullteppe, det var 
alt de fikk av klr. Sko ehler støv- 

ler fantes ikke. Fangene klarte a 
binde filler rundt bena, og fikk 
surret dette fast pa en mate. 

De ble satt til a make veier og 
hugge ved. Den eneste maten a 
holde varmen noenlunde pa, var 
A arbeide hardt, men sa under-
ernerte som fangene var, var det 
mange som frØs i hjel. 

Midt i januar, Teddy var da ak-
kurat fylt atten àr, fikk de be-
skjed om at nà skulle de til Nor-
ge. De matte gá til fots. og fan-
gene matte trekke en diger kjerre 
med tyskernes bagasje. 

De kom etter hvert frem til Ka-
rasjok, og fangene fikk overnatte 
i et par rekker med telt. 

Da fangene kom ut av teltene 
neste morgen og sà seg rundt, ble 

og is,  a  e  •  es av usene var om-
trent bare pipene, - hvis dette ik-
ke er helvete. sà mA det were ver-
dens ende, var det en som sa. 

Etter et par dager matte de 
igjen ut pd marsj, nà gikk veien 
til Lakselv. Arbeidet var igjen a 
rydde veier og plasser for snØ. 

Senere ble fangene sendt til 
Narvik, og etter en stund videre 
til Fauske. 1944 nrmet seg slut-
ten, og nittenàrsdagen til Teddy 
nrmet seg. 

Sammen med tusenvis av an-
dre fanger ble Teddy satt til a 
bygge vei. En vei som i dag er en 
bit av E 6, den gang var den det 
rene helvete. Tusener av liv gikk 
med under byggingen av denne 
biten pa 1,5 km, og med rette fikk 
den tilnavnet Blodveien. 

Utpa vàren ble han sammen 
med en gruppe andre flyttet til 
en heir ved BodØ. Dette skulle bli 
hans siste heir. 

En dag var krigen over. Det var 
ikke til a fatte. Fangene sto og sa 
at de tyske soldatene ble avvp-
net, og de trodde ikke sine egne 
Øyne. 

Mange av de polske fangene 
reiste tilbake til Polen, men Ted-
dy valgte A bhi i Norge. Etter 
mange viderverdigheter frem og 
tilbake fikk Teddy seg en jobb til 
sjØs. Han mønstret pa som mo-
tormann og kameraten hans som 
elektrikerassistent. FØrste bàten 
het -Montevideo,,. Denne bàten 
ble solgt og Teddy fikk hyre om-
bord i "Lysholt". 

Fjerdemaskinisten ombord ble 
syk, og Teddy ble spurt om han 
kunne ta den jobben. Teddy nØl-
te litt, han var redd for bràk med 
de andre ombord hvis han sa ja, 
men slo til til slutt. Og bràk ble 
det. 

Det begynte a skje ting liver 
gang Teddy hadde vakt. En 
smØreoljepumpe kunne vre 
stengt, et lager gikk tort osv. En 
dag gikk Teddy til Chiefen og for-
talte hva som foregikk. Han vihle 
si opp stilhingen. Dette ville ikke 
ehiefen godta og ga mannskapet 
kiar beskjed. Sà tydehig uttalte 
han seg at '<uhellene>> stoppet 
med en gang. 

Teddy tok eksamen som tre-
djemaskinist pr. korrespondanse 
det neste aret. 

En dag kom de til kai i Pana-
ma. Det matte skiftes en ventil 
pa maskinen. Teddy ble bedt om 
a ta seg av det, men han fØlte pa 
seg at han matte i land akkurat 
da. <<Ja, ja>, sa chiefen. <Kvarten 
kan ta den ventilen<! 

Teddy og skipselektrikern 
gikk i land, og bare noen minut-
ter etter satt de og skàlte med 
liver sin halvliter. Da smalt det. 
De kom seg ut, og mØtte vett-
skremte havnearbeidere. Eksplo-
sjon! Teddy kjente nesten ikke 
báten sin igjen, helt Ødelagt og 
brannen raste. Der sto han, mis-
tet alt han eide, men beholdt hi-
vet denne gangen ogsà. 

Et nytt kapittel av Teddys liv 
begynte. Han mØtte WenChe og 
snart ringte bryllupsklokkene. 

Nygift dro Teddy ut som an- 
nenmaskinist 	pa 	skuta 
<,Hoeg-Belle,,. Pàsken 1963 kom 
bàten til Bremerhaven, og Teddy 
fikk fri en dag for a hilse pa en be 
kjent som bodde rett I nrheten. 
Dagen etter kom han til kaien, 
men hvor var baten? Teddy stop-
pet en vaktmann og spurte. A 
den, var svaret, den er brent. 
"Hvordan gikk det med mann-
skapet>', - <<tre mann i maskinen 
ble kjørt  til sykehus med forgift-
finger, bare to mann klarte seg,, , 
var svaret. 

LØrdag ettermiddag kunne 
formannen i Enebakk Kunst-
forening, Odd Uhvad Ønske 
velkommen til foreningens al-
her fØrste utstilling i Galleri 
Nygàrd pa Flateby, i fore-
ningens regi. Utstiller, Jon 
Be Paulsen var ogsa til stede 
under àpningen. 

Dessverre var det sä altfor 
fA som hadde mØtt fram til 
denne begivenheten, noe man 
veh ma tilhegge det dàrhige v-
ret. Vi tipper mange, mange 
flere vil finne veien til Gahleri 
Nygàrd i tida framover for 
oppleve spennende og enga-
sjerende kunst. Paulsen har 
sà langt hatt en rekke utstil-
linger i inn- og utland og ka-
rakteriseres som nyrealist 
som forener tradisjonene fra 
de gamle mestere med bade 
dramatikk og samfunnsen-
gasj ement. 

Det var ràdmann BjØrn Hal-
vorsen som hadde zeren av a 
apne Kunstforeningens alher 

Teddy var igjen pa vei hjem og 
hadde mistet alle personlige 
eiendeler. Han mønstret pa frakt-
baten <<Lidvang'>, og etter hvert 
steg han i gradene og ble fØrste-
maskinist. 

Han tok hyre pa >'Oslofjord<> 
som nà var solgt og het Fulvia>>. 
Etter a ha seilt mellom de 
vestindiske Oyer et halvt àrs tid, 
gikk de over Atlanteren for a 
krysse mellom sydeuropeiske 
havner og Madeira. To rundturer 
var Teddy med pa, for han dro 
hjem pa ferie. Den andre dagen 
han var hjemme satt han og sà 
pa TV. I dagsrevyen viste de bil-
de av en bat i brann. Det ble opp-
lyst at det var passasjerskipet 
Fulvia" som brant utenfor kys-

ten av Madeira. 

Da bestemte Teddy seg for a g 
i land for godt. 

Teddy Tojak bor I dag sammen 
med sin Wenche, sØnnen  Tommy 
og datteren Rita I Nittedal. 

Han plages endel av mareritt, 
skyggene fra krigen har forfulgt 
og vil fortsatt forfØlge Teddy To-
jak. 

Ogsä en stygg bilulykke kom 
Teddy Tojak fra med hivet. En 
trailer smadret hans bil helt 
utenfor Ljllestrøm, men da de 
fikk Teddy ut levde han. Mannen 
som vil overleve og leve, mannen 
med englevakt. 

fØrste utstilling. - Dette er en 
stor, hiten begivenhet pa 
kunstfronten i Enebakk, sa 
Halvorsen. Han understreket 
ogsà Kunstforeningens be-
rettigelse I Enebakks mangs-
lunge foreningsflora. - Det er 
et klart behov for en shik 
forening, sa HalvOrsen, som 
mente at foreningen repre-
senterer et verdifullt sup-
plement til annen kultur-
virksomhet I bygda. 

Ehlers dvehte radmannen 
kort ved kunstens betydning: 
- Jeg opplever god kunst som 
noe som far meg til a koble av 
fra stress, hvor man drømmer 
seg bort til andre tider - og 
andre verdener. Kunst har 
mye a formidle, hvis vi bare 
fatter interesse og gir 055 tid 
til a ta imot med et fritt og 
àpent sinn. - Dette kan Ene-
bakk Kunstforening gjennom 
sitt arbeid hjelpe oss med. Vi 
trenger Kunstforeningen og 
vi trenger god kunst, sa rad-
mannen. 



Ann Molvig og sØnnen Hans Martin pa 4,fotografert pa veran-
daen hvor Ann synes det er tryggest for Hans Martin a opp-
holde seg... 

Sosialsjef Field: 

V i vii prioritere. var 
innsats i omrädet 

- Vi har gjort en god deli omra-
det, sier sosialsjef Fjeld til Vig-
nett. - Barnevernsnemnda er in-
ne 1 bildet, og vi har hatt tiltak pa 
gang. Vi har nettopp Mtt to nye 
feltarbeidere, og dette omradet 
det her er snakk om er noe av det 
vi prioriterer nar det gjeider hvor 
feltarbeidernes kapasitet bØr set-
tes inn. Dette er imidlertid ting 
det er vanskelig a ga inn pa pga. 
taushetsplikten. Jeg er ogsa noe 
betenkt over a gjØre saken kjent i 
massemedia. Det kan virke nega-
tivt! 

Foreldre: Vr obseriante 
- Er det bare Flateby-ungdom 

som holder seg i omradet? 
- sa langt man har kunnet re-

gistrere det, men jeg seg ikke 
bort fra at det kan vre inngang i 
miljØet fra andre deher av bygda. 

- Jeg vii sterkt oppfordre folk 
til a vre observante nar det gjei-
der egne barn. Erfaringsmessig 
viser det seg at det. tar en tid fØr 
foreldre far vite det nar ungene 
kommer inn I slike miijOer. Deter 

klart at Øldrikking merker man 
reiativt raskt. Og ofte ser man ik-
ke aivoret i det, men tror det er 
tilfeldig. Nar det gjelder sniffing 
er det noe som ofte foregar over 
tid, og kan vre vanskeiigere a 
oppdage. Symptomer som apati, 
uoppmerksomhet, vanskelighe-
ter med oppfølging.av skolegang 
er ting man bØr  vre oppmerk-
som pa. Utfordringen bade for 
oss, foreldre og skoler ma vre a 
arbeide konkret med miljØet og 
fA de unge interessert i positive 
oppgaver. 

Rekruttering fra 
alle hjem 

- Hvordan reagerer foreldre 
som far greie pa at ungen deres 
vanker i slike miijø som det i om-
radet mellom Hauglia og Kjensli-
jordet? Noen er glad for a fa vite 
om det, andre tror ikke det er sa 
aivorlig. Ogjeg vil understreke at 
rekrutteringen til miljØet ogsa 
skjer fra helt vanlige hjem og 
familier. Man kan spØrre  seg om 
kontrollen hjemme er for dàrlig - 
om man er for lite <<mistenksom 

i ordets positive mening. Ett er 
sikkert. Innsatsen pa det fore-
byggende plan ma økes. Vi haper 
ogsa det vil lette pa belastningen 
i omradet om det gar I orden at 
feltarbeideren kan ha et fast til-
holdssted pa Hauglia skole til 
visse tider, slik som ordningen 
har vrt tidligeré. 

Og til slutt vii jeg si til foreldre. 
Har dere mistanke, sa kontakt 
sosialkontoret. Jo tidiigere man 
er ute med forebyggende tiltak, 
jo større sjanser har man for a 
lykkes. Vi Ønsker samarbeid med 
foreldrene. Vi har ogsa etablert et 
positivt samarbeid mellom hjem, 
skole, kurator og sosialkontor 
nar det gjelder 01 og stoffmisbruk 
blant tinge. Og disse problemene 
er nok stØrre enn synbart. Sniffe-
og stoffproblemer er svrt ofte 
utvekster av 01-miljØer. Dette er 
en viten vi bØr ta konsekvensen 
av. Vi gjør mye pa det forebyg-
gende plan, men det gjenstar 
mange oppgaver og vi trenger sâ 
absolutt mer ressurser for a kun-
ne hjelpe lle. 

VIGNETT 

Famille plages av fyII og bra0 k: 

e99 Puep meg tilsomme ren, 
sier foptvilet tpebapnsmop 

Vàren lar vente pa seg. 
lkke alle er like lei seg for 
det! 

- Jeg ser med gru fram 
til vâren og sommeren, 
sier Ann Molvig, som bor 
like ved Kjenslijordet pa 
Flateby sammen med 
mann og tre barn fra 4 til 11 
àr. Grunnen til at hun gruer 
seg, er forholdene i na-
bolaget. Omràdet er et yn-
det tilholdssted for olgjen-
ger og ungdom med nesa 
bokstavelig talt i en kiut. 
Krangel, brâk, hoy musikk 
og slàssing folger i kjøl-
vannet. Ungdom helt ned i 
14-6rs alderen vanker i om-
râdet. 

Matte skaffe hund 
Noe stillere har det kanskje 

vrt i vinterhalvãret. Gjengen 
holder seg innendØrs, og brâker 
bare til og fra etter nye for-
syninger - eller nãr man ma Ut 
et nØdvendig oerend som man 
ikke sjenerer seg for a utrette 
ved naboens stuevindu. - I hele 
fjor sommer hadde vi kjøret gâ-
ende, sier Ann Molvig, og vi er 
nâ redde for at det samme skal 
gjenta seg i âr. 

Pásken var bare en smakebit. 
En eneste sammenhengende 
fyllefest! De yngre blir stilt opp 
av eljre. SnØballkasting mot 
rutene har ikke vrt uvanhig. 
Trusler og tilrop er dagligdags 
kost. - Jeg har faktisk mattet 
gâ til anskaffelse av hund, for-
teller Ann. - Og mannen mm 
har mâttet byttejobb. Tidligere 
reiste han mye, men har mãttet 
kutte det ut. Jeg orket ikke 
mer. 

Stadig angst 
Jeg gar i en stadig angst. I 

sommer bygde vi veranda, men 
det var ikke mye glede vi tikk 

Problem i fjor 
- Det var et alvorlig rUspro-

blem i omradet i fjor var, bekref-
ter fØrstebetjent Stig Hansen 
overfor Vignett. - Det har stilnet 
av noe, og pa vinteren i fjor var 
det ikke noe nevneverdig. Men 
det er var og sommer man sitter 
ute og ruser seg - nãr det er godt 
og varmt. Deter funnet sprØyter  i 
Haugliaomrádet for ikke sa lenge 
siden. Vi kjØrer patruijer i omrâ-
det, hvor det er en god del skade-
verk. Men slike ting far vi alltid 
melding om etterskuddsvis. No_ 
en blir tatt, men det er vanskelig 
a etterforske. 

- Hva kan foreldre gjØre for a 
hindre at ungene havner oppi 
disse miljØene? 

Foreidre bor 
passe pa 

- Jeg tror kanskje foreldre er 
for lite aktsomme. Kontrollere si- 

av den. Kunne ikke sitte Ut pga. 
bràket. Alle som bor bortover 
denne veien er plaget, og hjem-
mevrende husmØdre er for-
tvilet. Flere ganger har vi pluk-
ket opp lynolkanner i nrheten 
av huset. En gang sa vi en av 
ungdommene ligge like neden-
for her med kluten i lange tider 
innen vedkommende greide a 
krabbe videre. I fjor sommer 
var det faktisk helger da vi ikke 
kunne komme oss Ut pga. bth-
ket. Prøvde vi A kjøre  bortover 
veien, hendte det ikke sjelden 
at vi ble stoppet av folk som 
dundret i bilen. Det er faktisk 
slik enkelte ganger at jeg ikke 
tor a gâ i butikken, annet enn 
tidlig om morgenen. 

Gâr Ut over 
ungene 

Forholdene gar ogsâ utover 
ungene. Jeg er redd for a slippe 
minsten Ut alene. Heldigvis har 
vi en stor deilig veranda, men 
det er klart at det blir stusselig 
A vare bare der. Jenta pa 10 har 
sjelden eller aldri besØk av yen-
ner. Det er ingen som tor a 
komme bortover alene, og det 
sier jeg ikke noe om. Nar gjen-
gen sitter borti her og Øller, blir 
det ofte bade skriking og vr-
ling, og ungene blir redde. 

Vi tenker ofte pa a flytte, men 
pa den annen side har vi ikke 
samvittighet til a selge huset til 
andre. I alle fall ikke folk med 
sma barn. 

Mangler bevis 
DessUten har vi imot a bli 

presset Ut av omrâdet, og vi sy-
nes vi ma ha rett til a kunne for-
lange et bedre bomiljØ. Vi har 
henvendt oss til lensmannen 
flere ganger, men de kan ikke 
alltid gjØre stort. Nâr vi ringer 
og varsier om forholdene, og 
ber dem komme pa en konkret 
sak, sâ gjør de det, men innen 
de er pa plass er som regel fUg- 

ne egne er viktig. Og det har ikke 
noe med mistenksomhet a Wore. 
Man ma bare vre reahistisk. Nar 
vi fra tid til annen plUkker opp 
mindrearige i rUsmiljøer og kjØ-
rer dem hjem, far mange foreldre 
seg en meget ubehagelig over-
raskelse. Men der er det viktig for 
foreldre a vre klar over at stoff-
problemer finnes i alle miljøer. 

Gruer til sommeren 
Far vi melding om ordensfor-

styrrelser, rykker vi Ut. Og vi har 
kjØrt en del i det aktUelle omra-
det i lØpet  av vinteren. Probleme-
ne der er vel ogsa av sosial karak-
ter. I fjor fant man unger som 
fortsatt gikk pa barneskolen i 
miljøet. Da er det ogsã en sak for 
barnevernsnemnda, og dermed 
sosialetaten. - Men jeg gruer til 
sommeren, sier Hansen, for vi 
frykter og vet at problemene for-
sterker seg da, og vi er en over-
arbeidet etat..  

len flØyet,  og intet kan bevises. 
Det som foregár inne i folks pri-
vathjem kan vi ikke Se. Men vi 
hØrer - og ser nar gjengen raver 
til og fra. Men a gi politiet hand-
gripehige bevis pa hva vi mener 
foregar - og vet foregar, det kan 
vi ikke! Vi føler oss 
maktesiøse... 

Foreidre bor 
folge med 

Sosialetaten og sosialsjefen 
lukker munnen med syv segh 
under henvisning til taushets-
plikten. Vil ikke si noe om even-
tuelle opplegg som kan gi oss et 
hap om bedre tider. Vi vet ver-
ken Ut eller inn. Reise fra huset 
i ferien tor vi ikke. sa broren 
min og kona skal bo her a passe 
huset i sommer. 

Jeg skulle Ønske jeg kjente 
foreldrene til ungdommene 
som vanker her. Da skulle jeg 
invitert dem hit en lØrdags-
kveld sa de kunne ta forholdene 
i Øyesyn. Det ville kanskje ikke 
vre dumt om foreldre av og til 
gikk tur bortover veien her 
f.eks. i helgene. Mange er nok 
ikke klar over hva ungene dri-
ver med, men en tur bortover 
hit ville kanskje âpne Øynene 
pa 

Anonyme telefoner 
Vi drar ikke et Øyeblikk Anns 

historie i tvil. pa den korte 
stunden Vignett var pa besøk 
kom det ikke mindre enn 4 ano-
nyme telefonoppringninger. 
Mor matte stadig Ut pa veran-
daen og sjekke om gutten var 
der fortsatt... 

- Fopeldpe bop konm 
tpollepe sine egne 



Ungdommens Kulturmonstring: 

Alpha, Exit.-og- No Name 
skal representere Enebakk.  

Det ble popgruppen Exit og Alpha fra Ytre Enebakk, 
samt det nystartede navnløse hardrockbandet, No Name 
som skal representere Enebakk I fylkessammenheng i 
Ungdommens Kulturmønstring -85 utpá sommeren en 

gang. lid og sted er forelopig ukjent. Lordagens mon-
string I Enebakk foregikk pa Flateby Samfunnshus I regi 
av Enebakk Sang- og Musikkràd - og det var fjorârets 
formann Jan Ruud som var konferansier. 

Trekkspillduoen Elgbanden ifull sving. 
Enebakk skolemusikkorps under sin dirigent Espen Nord- 
hagen. 	 - 

t 

VIGNETT 

Ca. 80-100 mennesker var 
mØtt fram i storsalen pa Flate-
by lØrdag ettermiddag da Ene-
bakk-mønstringen ble avviklet. 

En fagjury bestâende av tre 
musikkeksperter, oppnevnt av 
fylket skulle velge Ut deltaker-
ne til fylkesarrangementet ut 
fra bestemte kriterier. Fagjury-
en besto av Even Rud fra Uni-
versitetet i Oslo, Torill Grims-
by, musikklrer ved en insti-
tusjon for psykisk utviklings-
hemmede og Petter Hermani, 
pop/rock-musiker. I vurderin-
gen la de vekt pa framfØrelse, 
teknisk ferdighet vaig av pro-
gram, samspill, originalitet, 
renhet, kiang, lydeffekter, imp. 
rovisasjon og selvfølgelig - hel-
hetsinntrykket. 

Bredde 
Atte deltakere hadde meldt 

seg til den lokale mØnstringen. 
Litt av intensjonen med Ung-
dommens Kulturmønstring er 
blant annet a vise bredden i 
musikklivet blant ungdorn. Og 
breddén var da ogsà i orden! 
Dvs. spennvidden. Det startet 
med feiende trekkspillmusikk 
framfØrt av Elgbanden (Sig-
mund Solberg og Kristin Fal-
let) og endte opp med Enebakk 
Skolemusikkorps under sin di-
rigent Espen Nordhagen. Men 
imellom disse innslagene slo de 
mer harde toner Ut i full blomst. 

Mye heavy 
Tre Flateby-band framfØrte 

utelukkende hardrock og punk 
- sâ decibelen dunket i magen 
og Øresusen hang igjen til svar-
te kvelden. Men gode - det var 
de, bade The Procject, Van Le-
uwen band - og ikke minst - No 

Konfipmantep I 
Marl 12. mal 
Ytre Enebakk: 

K!. 10.00: 

Karsten Nicolai ButenschØn, 
Roar Forfang, 
Ronny Grongstad, 
Erik Haga, 
Ebdar Helband HØe, 
Pab Fossberg Jahr, 
Tommy Johnsen, 
Geir André Olsen, 
Kristian Sandem, 
Arild Strandvobd, 
Tore Sther, 
Lars Erik Aarhus, 

Gry Aifredsen, 
Ailin Therese Bakkene, 
Sonja Irene KvendbØ 
Hanne Opsahb. 
Monica Svendsen, 
Vivian Westby, 
Wenche Wolter, 
Hege Aas, 

K!. 12.00: 
Einar Johannes Dahl, 
øyvind Fbøter, 
Morten Gregersen, 
Tommy Hansen, 
Njl Eirik Haug, 
Thomas HØvik, 
Nils Tarjei Øiestad LØvik, 
Dag Mathisen, 
stale Mathisen, 
Roy Nordstrand, 
Ingar Pedersen, 
Tim André Scherven, 
John Sydtveit, 
Ragnar TØrnquist, 
Dan WickstrØm, 
Tron Remi Aasbi. 

ass 
Ann-Kristin Ann-Kristin Hagen, 
Elisabeth Haugen, 
Vibeke Hoff.  
Monica Mariann Kristoffersen. 
Jeanette Larsen Mathisen, 
Janne Synnøve Olsen, 
Marianne RØvang, 
May Britt Terband, 
Rita Synøve Vedal, 
Tove Merete Vedal, 

BU stjâlet 
Like fØr klokken 11 ble bilen 

til en butikkeier stj abet pa gren-
desenteret pa Fbateby. Biben, 
som forØvrig var splitter ny, ble 
søndag funnet igjen pa en avsi-
desbiggende skogsbilvei ved ør-
je. Bilen var pâført abvorbige 
skader, og dessuten var en pa-
hengsmotor stj abet. Politiet an-
moder folk som har sett denne 
biben (En sølvgra Mitshubishi 
Pajero, med svarte og rode stri-
per) om a melde fra til politiet. 

Annonsering 
or aktiv 

markedsføring 
tt  

-dill talerOr 

Exit i aksjon under lprdagen.s 

Name. Tim Grenis prestasjon i 
Jimi Hendrix-láten Purple 
Heights fortjener a nevnes. See-
netekke, humor, masse stemme 
og kondisjon - alt sammen var 
der. Det var for øvrig bandets 
debut - selv om det bØr nevnes 
at de able - hver for seg, har so-
lid musikkbakgrunn, først  fra 
skobekorps og siden fra lokale 
band. 

En noe anneñ stil hadde de to 
Ytre-bandene. Exit framfØrte 
til 99 prosent selvlagde later - 
hovedsaklig funk-pregede sa-
ker, mens Alpha stiller i syn-
tekiassen. Joda de kunne sine 
ting, samtlige av de unge musi- 

mnst ring. 

kerne. Det kunne ogsà mikse-
ren, slik at alle kom godt fra 
prestasjonene. 

Betel Ungdomskor bØr i den 
forbindelse ikke gbemmes. De 
gjorde en svrt sa hederlig pre-
stasjon. Ikke minst solisten Ka-
ri Bakke. 

lamt publikum 
Enebakk er en kommune 

med meget høy aktivitet innen 
musikkbivet - folketallet tatt i 
betraktning. Lørdagens møn-
string viste at aktiviteten i 
musikklag og korps avber ha-
bile musikere - med fantasi og 
originalitet. Det positive i en 
slik mØnstring er at man far 

dette fram i lyset... 
Man hadde nok kanskje yen-

tet et noe mer engasjert og en-
tusiastisk publikum. For selv 
om salen etter hvert fyltes. had-
de den rommet flere. Og hvor-
dan de som var der greide a sit-
te stille da de forskjellige band 
var i aksjon - er en gate for en 
4-modeb1 med 50-talls-rocken 

Iriskt i minne - og den var jo 
barnemat i forhold til dagens 
heavy-later... 

Litt mer applaus hadde de 
clyktige deltakerne fortjent - vi 
háper den skal bli Enebakk-
deltakerne til del i sommerens 
fylkesmønstring. 



TRESKO 
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Grendesenteret 1911 Flateby 

Vi valgte Mesterhus 
fordi vi vi le ha On 
byaggmester til a 

bygge det 
Vi undersøkte hos en rekke husieverandører for vii 
vaigte Mesterhus. Der hjalp den lokale byggmester 
oss med papirmølia og finansieringen. Sammen utar-
beidet vi et hus som passet oss. 1-luset ble bygget fra 
grunnen av pa var eqen tomt pa hândverksmessig, 
tradisjonell mate. Mesterhus la arbeidet yel tiirette for 
den egeninnsatsen vi seiv ønsket. Tidspianen ble ogsá 
overhoidt og vi er meget fornøyd med resultatet. 
Gar du seiv med byggepianer, bør du 
undersøke hva Mesterhus 

Navn- -------

Adresse 

Postnr./Sted 

Tif 

    

    

  

	 Har tomt E 

Mesterhus FOLLO AlL 
Idrettsvn. 6, 1400 SKI 
hf. 87 26 40 

MESTER 

S 

POLITIRUNDEN 

BYGGVAREHUSET I ENEBAKK 

Solid gruppe 
i impregnert 
tre 
Bord kr3790  
Sofa + 2 
stoler kr G85. 

A 
f V---..— 
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4. 	II I , 

Alle dager 7.00-16.30 
Torsdag 7.00-19.00 

Lordag 	9.00-13-00 

VIGNETT 

Lagde bràk 
Fredag kveld matte politiet 

hente inn en mann som lagde 
brák ved et hus i Dalefjerdin-
gen. Mannen var beruset, og 
han hadde slàtt til en annen 
mann. 

Stein gjennom rute 
Pa Flateby ble det natt til lØr-

dag begátt en del hrverk pa 
bl.a. postkasser. En familie i 
Skaugveien fikk en sten igjen-
nom ruta, men bortsett fra det 
slapp de med forskrekkelsen. 

I fyllearresten 
Samme kveld ble en 19-ãring 

innbragt til fyllearresten, etter 
at han hadde lagd en del brãk 
pa en privatfest. 19-âringen 
hadde ftt flere anmodninger 
om a bevege seg hjem. 

lnnbrudd 
Lørdag morgen ble det meldt 

om innbrudd i Flateby antirust. 
Tyven(e) fikk med seg penger 
og tobakk. 

Utfor veien 
Ved Kvernstubrua I Ytre, 

kjørte en bil utenfor veien, og 
tippet rundt. Beboere I omrâ-
det melder at bilen ikke hadde 
stor fart, og at det er bortimot 
den tiende bilen som har fore-
tatt et rundveiv akkurat der. 

Spørsmâlet lensmannen stiller 

seg er cm det ikke bør gjØres 
noe pa dette stedet. Bilen hay-
net nesten i elva som gikk gans-
ke stor pa det tidspunktet. Hvis 
mannen hadde havnet i elva, 
hadde han sannsynligvis ikke 
kommet seg opp igjen, men hel-
let var altsa til stede denne gan-
gen ogsà. 



SPARERANKEN 

NEBB 

A/S SVERRE 
DA MHAUG-NEBB 
TIF. 7167 2.2 
STE 0MM 6 N 

Fapgebildep pao 5 timer 
Innievering for kI. 10.30 
Ferdig etter kI. 15.30 

 
NYHET: 

I lopet av mai máned 
vii vi ogsá kunne tilby markedets 

raskeste svartlhvit-service! 

THOMS rVIU 
Storgaten 22 - 2000 Lillestrøm 

TIf. 71 55 77 

 

OPTISK- SYNSPROVE  
[SKI 

Dptker SYSTEIN KRDGH 

OPTISKE as 
Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 870524 

VIGNETT 

MOTER NAMINGSLIVET 
p' Ski restaurant onsdag 8. mai k. 17.00. 

Adm. direktør Ove Fløtaker orienterer om 
Sparebanken Region Folio. 

Den nye ABC-bank er snart en realitet, og gjen-
nom et lysbildeprogram vii den bli presentert. 

Fared rag ved sôussjef Thor Husby fra hoved-
kontorets kredittseksjon am <Okonomisty-
ringens pass i den totale Iedelse>. 

Det vii bli en enkei bevertning, og av hensyn til 
dette ma pámeiding skje til den iokaie spare-
bank. 

Vi ønsker aile interesserte hjerte!ig veikom-
men. 

TILBUD 
Saba video VR 5005 

VHS m/trâdlos 
fjernkontroll 

KR 4090.- 
Vaskemaskin 

Hoover Matic 
de luxe 

KR 2700.- 
Begrenset antall 

GOD PARKERING 

BEISOK VAR   MANI-UA WA 
MODELL 65 
Et handverksprodukt som i sin kias-
siske utforming stadig blir merog mer 
popuIr. Utrolig god sittekomfort. 
Leveres med forskjellige cretonger. 
Vendbare puter. Stol, kr. 1.050,-. 
2-seter, kr. 1.855,-. Bord. kr. 1.075,-. 

AVISKURV NR. 20 
24x45cm. H 40 cm. Brunbeiset 
eller lyslakkert, kr. 225,- 

TEVOGN NR. 62 
Diam. 55 cm, H 72 cm. Brunbeiset 
eller lyslakkert, kr. 890,-, 

BLOMSTERKASSE NA. 176 
B 27 cm, H 51 cm, L 100 cm. Brun-
beiset eller lyslakkert, kr. 590,-. 

TILBUD 
Stol lyslakk/ 
opalrad. 

Begrenset antall. 

MANGO 	 "\W\O\"."" 

,.,,, 
lgjen et bevis pa at enkle, rene linjer gir det beste resultat. Et patentsikret 
system gjer stolen sammenleggbar. Like ideell i stuen som paterassen. 
Leveres brunbeiset 09 lyslakkert. Bordplate I 6 m herdet glass. 
Stol: B 65, H 80, D 80. (Sammenlagt: 102x65x 34). Bord Nr. 63: Diam. 90, H 53. 

CORALL 

Leveres som hjerne, toseter 09 treseter sofa, - 
noe som gjer den like aktuell bade som hoved- 
gruppe og som mindre suppleringsmeble- 
ment. Demonterbare deler gjor at du kan bygge 
om gruppen pâfA minutter. 
Pris hjerne, kr. 8.820,-. (5-plasser, stoff i Attalia-red). 

U 

SLETTVOLL RONDO 
En smrpreget modell, som understreker manillarerets spesielle egenskaper. Brunbeiset eller lyslak-
kert. Seteputene er vendbare. Flere stoffvarianter. Stol, kr. 1.995,-. Sofa, kr. 3.350,-. Bord, kr. 1.500,-. 

/ 
Stol Iyslakk/Canvas, kr. 1.498,-. Bord, kr. 1.050, 
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_Det norske mobelsenter 
VESTBY OG SAN DVIKA 

e 
~,.Ovr\agel 

Vestby: TIf. 95 04 60. Sandvika: Rngeriksveien 160 - ved Kirkerudbakken.TIf. 13 21 50. 

0 

For kr. 1.803,-

NA 

UNGIN 

/  



( utføres pa afle aldersgrupper 
\orsdag og fredag 9.00-15.00. 

TimebestiHing tlf. 92 44 60. 

Enebakk syke- og aldershjem 

FOTPLEIE 

Landeveislop 
19.00 fra YTRE ENEBAKK SKOLE. 
Løpet gár pa asfalterte veier og har 

lopslengde 15 km. 
SENIOR HERRER, og 7.5 km FOR ALLE ANDRE 
KLASSER inklusive MOSJONSKLASSE. Vanhig 
klasseinndeiing og 1/3  premiering. 

Startkontingent kr 40.- innbetales pa postgirokonto 
5929500, pâmeldingsfrist 7/5-85. 	 - 

Drivmedlemmer ma melde seg p,á till - SØhye, tif. 
92 45 47, innen 7/5. 
Vi Ønsker vel mØtt. 

Petsmestepskap 
i terrengløp for jenter/gutter 11-18 âr ar-
rangeres pa NORDBY 9.5 ki. 18.30. 
Klasseinndeling: 
Gutter/jenter 1972/1974 Ca. 700 m 

Gutter/jenter 1969/1971 Ca. 1400 m 
Gutter/jenter 1967/1968 Ca. 2100 m 
P.melding til: 

Tor Mood, Vestbyvn. 45 
tif. 92 4650, innen 2/5-85 

2 tomtep v/Vägvann 
2 byggekiare tomter under utskilling pa h.h.v. 
Ca. 900 m2  og 1.000 m2  til saigs. Fin beliggenhet nr Vag-
vann. 
Prisantydning kr 150,- pr. m2  + omk. For avtale om be-
siktigelse, kontakt Tidemann, HE 92 45 35. 

EIENDOMSSEKSJONEN GRENSEN 3, TLF. 02/31 90 50 

C..w37 SPAREBANKEN- 
OSLO AKERSHUS 

Onskep du arheid I Odegaoftlia? 
Vi skal ansette ny medarbeider for blant annet a ta seg 
av vart reservedellager. Bestille, motta, kartotekfØre, 
postekspedere og prise. Dette krever pinlig nØyaktighet. 
Mener du a ha kvalifikasjoner til dette arbeid og ogsâ 
vre villig til a utføre annet forfallende kontorarbeid 
(maskinskriving) vii vi gjerne ha din skriftiige ansøkning 
med attester vediagt. 

Opplysninger om jobben kan du fà over telefon 92 46 60 
avd. sjef Berg. Skriftlig sender du ansØkningen til vart 
hovedkontor, Postboks 8284 H., 0129 Oslo 1. 

WcCtaz1se1z  
ErABL. 1846 

AVO.PAX<EMATERIELL 06 SPIKRINGSUTSTYR 

Dagmamma 
sØkes til 2 gutter, 4 dr og 
9 rnnd., 2-3 dager pr. uke. 

Tif. 92 48 78 e. kl. 17 

Jobb søkes 
2 jenter, 15 ar, sØker jobb 
i helgene. Alt av inter-
esse. 

Tif. 92 84 39 
mellom ki. 18.00 og 22.00 

Flateby Sam"'funnshus A/L 
trenger fly vaktmester. Passer for hjemmevrende av 
begge kjønn. Gjerne sprekpensjonist. Jobben kandeles 
pa flere. Henvendelse Bjorn Lenes, tif. 92 83 32, Fred- 
heimsveien 7, 1911 Flateby. 	. 	 .. 

SØndag 5/5 ki. 16.30 (B) 
Kulen fra 
verdensrommet. 
Kl. 18.30 (U) 
To be or not to be. 
(A vre eller ikke vare.) 
Ki. 20.30 (V) 
The Outsiders. 

Lennsmannsbetjent 
søker leie av leilighet I 
Enebakk Ira juli 1985. 

Henv. Enebakk 
Iensmannskontor 

Tif. 92 60 01 

VIGNETT 

KUNNGJORINGER 

DaMpeff. 
I samarbeid med Nasjonalforeningens helselag, Handi-
caplaget, Pensjonistforeningen, vii det bli arrangert 
<<dagtreff>> for eldre og fUnksjonshemmede hver 14. dag 
i dagligstüen pa Kopaas, Ytre Enebakk. 
Det fOrste. <treffet>> har Helselaget ansvaret for og fin-:: 
ner sted 9. mai kI. 10.30-14.00. 	 H 

Program: Samtale - hygge - bevertning. 
Hjertelig velkommen. 

Arr.: Nasjonalforeningens Helselag 

Ougnad pol Enebakk og 
Marl kiftega0pil 

Onsdag 8. mai ki. 18.00 blir det dugnad pa kirkegàrdene 
i Enebakk for a fjerne visne kranser, nek, granbar osv. 
Ira gravene. 
Ta med litt hageredskap! 

Enebakk Hagelag og 
Menighetsràdene i Enebakk 

Enebakk menighet 
Menighetens Arsmote avholdes i gamle Herredshus, 
Kirkebygden, sØndag 5. mai umiddelbart etter høymes-
sen i Enebakk kirke. 
Sker: 
1. Arsberetning 
2. Regnskap 
3. Gudstjenesteordningen for Enebakk sogn. 

Enebakk Menighetsrâd 

SOPPELFYLLPLASSEN 
har ápent 

lØrdag 4/5 og 11/5 ki. 9-14. 

KommuneingeniOren 

EIENDOM TILBYS 

5-poms rekkehusleilighet 
(endeseksjon) pa Flateby ledig fra 1. juni 1985. Pris kr 
290.000,-. 
Tif. 92 87 43 e.kl. 17.00 eller 42 29 80, linje 38 mellom ki. 
8.00 og 15.00. 

TIL LEIE 

KUNNGJORINGER 

Enebakk, skolestyre 
har mote i kommunestyresa-
len tirsdag 07.05.85 ki. 19.00. 
Saksdokumenter er utiagt pa 
skoiestyrekontoret. 

Svein A. Svendsen 
formann 

AL' We
Enebakk 

Arbeiderlag 
har medl.møte pa Mjar 
u.skole torsdag 9.5 ki. 
19.00. NB! Merk tiden! 

Leder 

SEPTIKTØMMING 
utfØres dag!kveid. 
FOLLO SEPTIK 
Tif. 92 1119, 
mobiitfl. 094/16 171 

STILLING SOKES 

SELGES 

STREKKMETALLTRAP-
PER, REKKVERK, TAKSTI-
GER, FLAGGSTENGER 

e.s brødrene midthaug 
TIf. 71 51 22 

Lyse og Vivelige 
foppetningslokalep 

til leie pa Flateby grendesenter. 
Henv. tif. 92 82 56. 

STILLING LEDIG 

UNDERHOLDNING 

BOLIG SØKES 

KJOPES 

Pent, brukt trifle 
Onskes kjøpt. 

Tif. 92 52 22 

Brukt 

speilfloyelsjakke 
liten str. Ønskes kjØpt. 

Tif. 92 63 89 e.kl. 16.00 

BAZAR 
Schimmel piano 

pent brukt, som nytt a sé 
Pa. 

Tif. 92 46 09 e.kl. 16.00 

RELIGIOSE MOTER 

BETEL 
SØnd. 5/5 kl. 10.00 s.skole. 
Ki. 19.00 Edin Rostad og 
Hornmusikken. 
Onsd. 8.5 ki. 19.30 Menig-
hetsmØte. 
Alle veikommen. 

BEGRAVELSESBYRAER 

ORNM89 

[IL 

Chr. Stensruds Ettf. A/S 
Ski Begravelses- og 

Kremasjonsbyra 
Asenvri. 3- 1400 Ski 

(02)*37 30 60 
HE.E DOGNET 

Sveums Blomstertorretning 
og Begravelseshyrâ 

Hotger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrøm 

Telefon blomsterforretning 7114 11 
Telefon begravelsesbyrã 71 48 30 



NYE SKO I * * 
VAR! LØAOA 

AVSL.,R gKO 
jOG 	MA 

1 ØRO' 
Godt utvalg 

I alle typer sko. 
ALLTID LAVE PRISER!!!  

hvQ 	 I 

WPA 	HALLENS FABRIKKUTSALG 
h  4V k Lovstadfeltet 1820 Spydeberg. TIf. 88 74 20 
	 / 

BARN EKLI' R 
SPESIALFORRETNING 0-16 AR 

bRA-USE EUSCH 
ELF. (02) 887319 - 1820 SPYDEBERG 

VIKING 
BIL-& MASKINBERGING 

SPESIALTRANSPORT 
ALT I BILGLASS 

TLF. DOG NVAKT 
(02) 887776 

MARTINIUSSEN'S BILSERVICE 

SEIKO herreor med dab. 
BbcoIou) 

Kr. 2,398,— 

VIGNETT 

A  
0 

	

	  

W, BLI BRUN OG SLANK 
6V,O,A FOR FERIEN 
V Med 25 nye 100 W SOLANA-ROR I 

hver seng tar vi opp kampen med sola. 
Hos oss er det ingen skyer som 
stenger for solstrâlene, tvertimot: 

Vi garanterer War sol 
fra kI. 11-21 hver dag 

SOMMERTILBUD: 
3 mnd. trening inkl. 10 ganger I 

solarium for kr 650. 
Ring og bestill time I dag! 

PS. Tilbudet gjelder mai/junh/juli 1985. 

ENEBAKK HELSESTUDIO 
TH. 92 62 80 ki. 11.00-21.00  

Vi fører arbeidstøy fra 
en av Norges storste konfeksjonsfabrikker. 

V -1 SIGMUND WENAAS 	GUNSTIGE PRISER 
KONFEKSJONSFABRIKK BRA LAGER 

A 	 A.S. 	 STORE STORRELSER 

TIL KONFIRMANTEN 

	APNINGSTIDER 	 
Man.-tirs. og fre 	9-16.30 
LANGDAG ONSDAG 9-19 
LANGDAG TORSDAG9-19 
Lordag 	 9-13 

SEIKO herre 
6010 09 SeE 

100 01. van 
Kr. 2.1 

OR UTVAL 
1ART ST 	Urmaker - Optiker 

S 	 Tebo-senteret 
TIC 845O 

flM
MEfl A

U
ft

L 
 

1820 Spydeberg 



Enebakk IF:  N0 
a far vi aPiid idrettsanlegg! 

Mer utredning 
Et enstemmig kommunestyre 

gikk imidlertid inn for a utrede 
spørsmálet om en eventuell 
lokalisering av anlegget til omrà-
det nord for Samfunnshuset. 
Kommuneplanutvalget skal for-
eta utredningen. Pa forsiag fra 
Jorunn Buer (Ap) ble. det ogsá 
vedtatt at utredningen skal vre 
ferdig 15. september. 

HØyre og Sp forlangte samme 
protokolltilførsel til vedtaket, 
som de gjorde i formannskapet. 

Maratoninniegg og 
lignelser 

Vedtaket i saken kom etter en 
lang debatt, med opp til flere ma-
ratoninnlegg fulle av beskyld-. 
ninger og insinuasjoner mot mot-
part og kommunens administ-
rasjon. Gaileriet fikk valuta for 
pengene. Etterhvert som debat-
ten skred fram, og politikerne 
fikk snakket seg varme. Og siden 
man hadde et sã stort publikum, 
fikk ogsâ humoren et visst inn-
pass i debatten og det ble talt i 
salvel-sesfulle ligneiser hvordan 
det berØmmelige  tog fra Almeha-
gen (H)s innlegg I forrige Vignett 
stadig ble sendt fram og tilbake 
og utover sidelinja med stasjons-
mestere som yule - og ikke yule 
blase i flØyta.  For tiden da altsâ 
en som vii blase, men akk dess-
verre med gjenstridige disipier 
som ikke vii gi av sitt gods til to-
gets vogner - og idrettspark ved 
Streifmn - ifØige vararordfører 
Per Kongsnes. 

5 ârs utredning 
Det var i 1979 plankomiteen 

som skulle utarbeide planer for 
idrettsianlegg ble oppnevnt. 
Komiteens mandat var a komme 
med forsiag til lokalisering, samt 
utarbeide planer og konstnads-
oversiag for et idrettsanlegg. 

Plankomiteens konklusjon ble 
presentert i 1984. 

Man bestemte seg endelig for 
det sâkalte hØyspentalternativet 
ved Streifinn, kostnadsberegnet 
til av teknisk etat til 4,2 mill. eks-
kiudert framfØring av vei, vann 
og kloakk. I tiflegg kommer ogsa 
utrustning, lysanlegg og fram-
fØring av vann. Man far da en ba-
ne pa 166 500 kvm. Idretts/svØm-
mehallen gâr komiteen inn for a 
legge pa Bergskugjordet. Kom-
munestyret vedtok forØvrig  ogsá 
i mandagens mote a avsette 8 de-
kar til offentlige formal der. 

Plankomiteens vision er en id-
rettspark ved Streifinn. 

Men seiv om Strandalternati-
vet ná er definitivt ute av bildet, 
er lokaliseringen av idrettsan-
legg/parken ikke banket fØr  om-
râdet nord for Samfunnshuset er 
utredet. 

Strandenalternativet 
Strandenalternativet ble kas-

tet inn i debatten av Høyre  i for-
bindelse med budsjettbehandlin-
gen fØr  jul. Forsiaget kom egent-
hg fra en av gruppene i Enebakk 
IF, nemlig handballgruppa. - Vi 
hadde Mtt et fuhlgodt anlegg ved 
Vidotta, sa gruppas formann et-
ter mandagens kommunestyre-
behandhing. - Na ma flatebyfor-
eldre fortsatt kjøre ungene 2 mu 
for en handbahltrening.... Jeg 
tviler pa omjeg kan garantere for 
en dugnadsinnsats fra min side 
pa et anlegg sa langt inn i framti-
da som dette na blir, sa en annen 
av EIFs oppmenn oppgitt 	 

Okonomi - tidsfaktor og 
sambruk 

I kampen om lokalisering av 
Vidotta og Stranden som HØyre 
og store deler av ElF ønsket, 
gikk argumentene om Økonomi,  

tidsfaktor og sambruk igjen, 
mens flertallet Ønsker et annet 
alternativ ut fra plankomiteens 
vurderinger, framsyn og en an-
nen oppfatning av hva et idretts-
lanlegg skal vre. 

Hardt skyts 
HØyres representant med Fro-

de Bakken ogsa formann i ElF i 
spissen, tordnet mot administ-
rasjonen og mente at Strande-
nalternativet overhodet ikke var 
butt utredet I kommunens orga-
ner. 

- Hvor er sa reguleringsplan-
forslaget som idrettsforeningen 
oversendte 7. februar i Ar butt be-
handlet. Jo, av plankomiteen for 
idrettsanleg pa Flateby, sa Bak-
ken. Idrettsbevegelsen i Ene-
bakk og Akershus er sjokkert 
over det kritikkverdige planleg-
gingsarbeidet som er blitt utført. 
Idrettsbevegelsen er bhitt fulls-
tendig neghisjert, sa Frode Bak-
ken, som ogsâ i sitt innlegg hey-
det at det fra bygningssjefens si-
de klart og bevisst var framlagt 
et reguleringsforslag for plas-
sering ved Stranden, som ikke 
tar hensyn til eksisterende are-
aler, men bevisst gar inn pa dyr-
ket mark. Bakken mente at are-
albehovet for et eventuelt anlegg 
ved Stranden ville butt 14 dekar, 
og da ville man ha fâtt en kom 
binert fotbail- og friidrettsstadi-
on med fulle internasjonale mal. 
Det yule bare krevd 10 dekar av 
dyrka mark i omradet, hevdet 
Bakken. 

Enebakk pa jumboplass! 
Han viste ogsa til at Enebakk 

ligger darhigst an i fylket nar det 
gjelder antall innbyggere pr. id-
rettsanlegg, og kalte dette for en 
katastrofe for idrettsbevegelsen. 

- For a rette opp dette ma vi 
legge srlig vekt pa a bygge enk-
le og realistiske gjennomfØrbare 
anlegg- ikke om 15-20 ar, sa Bak-
ken, og inviterte til samarbeid pa 
tvers av partigrensene med det 
felles mal for Øye a styrke idret-
ten. pa det tidspunkt etter Bak-
kens tilsynelatende grove skyts 
var nok ikke stemningen lagt ti] 
rette for denslags tanker. Flere 
ganger under Bakkens innlegg 
matte ordfØreren  frabe seg be-
skyldninger og insinuasjoner. 

Inhabil? 
Etter Bakkens innlegg undret 

BarbØl om Frode Bakken, som 
idrettsforeningens formann bur-
de vrt inhabil. Han ytret imid-
lertid ikke dette som noe forslag, 
og ordfører og radmann kom 
med avklarende runde. Nok kun-
ne det vare et tvilstilfehle, men 
konklusjonen ble at man lot sa-
ken ga sin gang med Bakken. 
HØyre matte imidlertid ha tre 
innlegg pa dette, og rettet skyt-
set mot ordfØrer og administra-
sjon som til slutt matte avvise 
HØyres maniske taleflom i sa-
kens anlednung med at det hele 
var upassende. 

Gymsalen sentralt 
Jorunn Buer understreket be-

tydningen av at Stranden skole 
na far opprustet og utvidet gym-
salen, noe som ogsa ble under-
streket av skolestyrets formann 
Syein Svendsen. Videre talte hun 
mot Strandenalternativet ut fra 
jordvernhensyn og grunneierens 
motstand nar det gjaldt Strande-
nalternativet. Hun minnet om at 
da de borgerlige satt med mak-
ten i forrige periode var de ikke 
vulhige i det hele tatt til a sette av 
midler til idrettsanlegg. 

- Na er de villige til a plassere 
idrettsanlegg, og blander seg i 
diskusjonen. Men hva er det de 
	vii? Jo, et anlegg som ikke vii .v- 

re brukelig for mer enn en mini-
mal del av mdrettsforeningenes 
medlemmer, sa Buer. 

Magne Andreassen (Ap) gikk 
gjennom sakens historikk og vis-
te til at HØyre  i sin tid ikke en-
gang hadde villet bevilge penger 
til plankomiteens arbeid, silk at 
komiteen matte bruke egne pen-
ger i arbeidet, noe SØrensen (Frp) 
mente plankomiteens arbeid 1 
sterk grad bar preg av. 

Ikke billigst 
Selv om han valgte a stemme 

med flertallet var han enig med 
motparten i at andre alternativer 
ikke var tilstrekkelig utredet. So-
rensen var heller ikke sikker pa 
om Strandenalternativet ble bil-
ligst. - Enebakks behov er ikke 
dekket med det, sa SØrensen. 
Dermed skyver vi bare et full-
godt anlegg ut i framtiden, men-
te han, og stemte med flertallet, 
for som han sa - nar det gjelder 
hvor fort dette anlegget skal 
komme, har vi god tid til a vre 
uenige med Ap i lang tid fram-
over. 

Fornuftig prosjekt 
Ungersness (Sp): - Arsaken til 

at vi kan ga inn for Strandenal-
ternativet er at vi mener det er et 
fornuftig prosjekt. Flateby og 
Kirkebygden krets blir ikke i 
framtida sa store at det er realist-
isk med et anlegg som det man 
har lagt opp til. Vi mener kost-
nadsfaktoren og muligheten. for 
sambruk ma veie tungt. Men 
Strandenløsningen unngar vi og-
sa kostnadene med tulbygg til 
Stranden. Og 1sningen tar heller 
ikke i bruk dyrka mark i nevne-
verdig forstand, mente Ungers-
ness. 
Flaut 

Helge Nilsen (V) synes mangt 
og meget var flaut. - Det er flaut 
A oppleve idrettens tillitsvalgte 
sa knesatt for HØyre! Det er flaut 
at idrettens tillitsvalgte har last 
seg til de grader for det eneste 
rette. Toget er pa vei pa et side-
spor ledet av HØyre,  sa han, og 

(Espen Nordhagen) 
Drivs damelag har i ar hatt en 

kjernpesesong. Med en plasse-
ring i serien som det star all mu-
hg respekt av, ankom de Skeds-
mohahlen med seier i sikte. Tre-
ner BjØrn  Mungjel  sØrget  for at 
kampmoraien holdt seg pa topp 
hele tiden, selv om dommerne og 
sekretariatet stort sett hele tiden 
forsøkte a Ødelegge det gode hu-
mØret. Mot LillestrØm i semifina-
len viste dommerne seg fra sin 
desidert verste side. En hel rekke 
meget tvulsomme avgjØrelser 
sammen med rot fra sekretaria-
tet gjorde sitt til at stemningen 
etterhvert ble noget amper. Etter 
det vi fikk opplyst pa det tids-
punktet, ble Hanne Sihjebøl ut-
vist med bare to personlige fell, 
man trenger vanligvis tre feil for 
A bli utvist under normale om-
stendigheter, sa mange satt og 
klØdde seg I iiodet, og lurte pa 
om dommeren hadde falt helt av 
lasset. At det til slutt utviklet seg 
til hitt av en parodi, viser det fak-
tum at LillestrØm til slutt spilte 
med bare tre spillere pa banen. 
Drivdamene vant til slutt denne  

avviste det han kalte HØyres 
mange teoretiske utspihl. 

Droyt blanda 
- Tillitsmannskrise 1 Enebakk 

IF er skapt av HØyre,  sa Per 
Kongsnes (Ap). Han henviste til 
pastander underveis i debatten 
og i brev fra ElF, om at Enebakk 
IF ikke skuhle ha rad til et anlegg 
som det er planlagt ved Streifmnn, 
og pekte pa Enebakk IFs egen 
prioriteringsliste av anlegg, hvor 
idrettsforeningen klart definerer 
anlegget ved Streifinn som et 
som ma komme i regi av Ene-
bakk kommune. Her er altsa 
Enebakk IF ifØlge egen priorite-
ringsliste ikke i harmoni med 
HØyre nar det gjelder eierfor-
holdet, sa Kongsnes og fortsatte: 
- Man skal ikke blande politikk 
og idrett. pa meg virker det som 
om det er drØyt  blanda i Ene-
bakk IF. 

Toget er gatt, og det virker sorn 
om HØyre  vii bli staende igjen og 
vente pa neste tog, sa Kongsnes. 
Barnehager og fritidshjem 
forst 

- Vi vii ga inn for Streifinnalter-
nativet blant annet pga. dets til-
knytning til Østmarka, sa Tone 
Skaranger SV. - Andre alternativ 

kampen meget fortjent, og der-
med var det klart for finale; 

Motstanderne I finalen var GjØ-
vik, et lag som hadde bemerket 
seg med solid spill gjennom hele 
turneringen, men det hjalp sa alt 
for lite nar man mØter seiersvil-
hige unge damer fra Driv. 
Drivjentene fikk til en hØy pro-
sentdel av langskuddene, dess-
uten viste det seg etterhvert at 
kondisjonen til Gjøvikhaget ikke 
maktet det tempoet som,  driv- 

- Vi er sjokkerte over vedta-
ket, saflertallet av ElF med-
lemmer som befolket  galleriet 
under mandagens kom-
munestyremøte. - Na far vi 
nye àr med prat... 

Fra v. Tronn JØrgensen, 
SynnØve Ekeberg, BjØrg JØr-
gensen og Britt Tronvold. 
Foran: Karin Mette Nordha-
gen. 

gir ingen naturlig sambruk mel-
lom markabrukere og idrettens 
folk. Skaranger pekte ogsa pa 
trafikale forhold som et argu-
ment for Streifinnaterñativet, 
la ogsâ til at Strand aalternativet 
er i konflikt med jordvernhensyn. 

- Dessuten trenger skolen ut-
bedring av gymsalen og idretts-
plassen na. - Men vi stØtter gjer-
ne opp om en utredning av alter-
nativet ford for Samfunnshuset, 
sa hun. - Likevel prioriterer vi id-
rettsanlegget bak andre viktige 
oppgaver som barnehager, fri-
tidshjem, eldreomsorg, gang og 
sykkelveger, sa Skaranger. 

damene hadde satt opp. Na kom 
poengene som perler pa en 
Mot slutten av kampen resigner-
te GjØvik helt, og da var det fritt 
fram for rushene mot gjØvik-
kurven. Da sirenen gikk for fufl 
tid, hadde Driv vunnet med 35 
poeng mot GjØviks 21. Gleden 
over seieren var til a ta a fØle pa. 
Jentene hey seg om halsen pa en 
smilende BjØrn Mungjel og had-
de ikke han hatt anstand, kunne 
det gatt riktig ihle. 

L 
tv 

illestrom-cupen: 

FJy tPiumf for dpivdamene 

Drivs suksessfulle damelagfv. Kathrine Hoff,  Lena Ncess, Mette An-
dersen, Monica Kroghsceter, Hanne SiljebØl og Kari Andersen. Lett 
henslengt foran: Trener BjØrn  Mungjel. 


