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ødegàrdsveien:

Anleggsstapt
I sommer
Grunnforhandiingene I
forbindelse med opprusting av Odegârdsveien pa Flateby er pa det
nrmeste avsiuttet og
detalj plan ieggingen har
kommet iangt. Man tar
sikte pa anleggsstart i
sommer.
Kommunen ma i sin
heihet dekke utgifter I forbindelse med grunnervery.
Nâr det gjeider kostnadene I forbindelse med
seive veiprosjektet er det
kommunen som skal dekke 50 prosent av disse,
og formannskapet har
na, etter onske fra fyikesveisefen fattet forpliktende vedtak om cdekke 51
prosent av investeringskostnadene. Et forsiag
fra May Strandos Johansen pa vegne av
Ap/SV/V om at kommunen forutsetter at fyiket dekker sin andel av
kostnadene, bie ogsâ
enstemmig vedtatt. Formannskapet har ogsà
gàtt inn for a anbefaleat
veiiysanlegget
utfores
som et jordkabelanlegg.
Kommunen vii dekke sin
andei av disse kostnadene.

Foptgang I
utbyggingsplaner,
Formannskapet
har
vedtatt at drifts- og anieggsutvalget I kommunen sammen med 2
representanter oppnevnt
av skolestyret, skal fungere som plan og byggekomite for en opprustning og utvidelse av
gymsalen pa Stranda
skole med Ca. 100 kvm.
Râdmannen skal oppnevne komiteens Sekretr/sekretariat og ta
initiativ til det forste motet.
Forrige gang saken var
oppe til behandling i formannskapet ble det Utsatt I pávente av avklaring om piassering av idrettsanlegget.

Løssalg kr. 3,50

Lokalavis for Enebakk

Stramt langtidsbudslett.

IPe
d ttsanle.gtidshjAi
g, fri
og ungdomsklubb stpoket
Stramt, men likevel med plass til en viss vekst. Silk karakteriserer okonomisjef Jan OIav Aasbo, kontorsjefens forslag til iangtidsbudsjett for perioden 86 - 89 som blir Iagt
fram I disse dager.
I grove trekk bygger forsiaget pa det vedtatte iangtidsbudsjettet 85 - 88. Visse forpliktelser som kommunen allerede har pâtatt seg har imidlertid hatt en stor invirkning pa
prioiteringene. En del av prosjektene som var med i langtidsbudsjettet for 1985 - 88 er derfor butt stroket. Det gjelder
idrettsaniegget pa Flateby, midler til fritidshjem og midler til
storre kiubblokaler I Kirkebygden.

De forpliktelser kommunen alierede har pâtatt seg for 86,
a!tsà allerede vedtatte investeringer, er for det forste opprusting av Qdegàrdsvegen, hvor kommunens andei blir 4,6
miiiioner, overtakelse av industriarealer I Odegardsiia 3,2
mill, overtakelse av finansiering av Klokkerudàsen 2,4 mulloner, og utbedring av renseanlegget pa Flateby i forbindelse med innforing av tvungen slamtomming I kommunen.
Reg nskapsunderskuddet fra -84 pa kr 954 000 skal man ogsà dekke inn i 1986. Det sier seg selv at dette far innvirkning
pa det forsiaget til Iangtidsbudsjett som nà er Iagt fram

Ytre:

Snapt- k1apt for byggm
stapt pa G.Pendesentepet

OR

Vii man kunne foreta juiehandelen i grendesenteret her pa Soiheimjordet? Mye avhenger ná av en hurtig avgjØreise i bygningsrádet.
Det eneste som gjenstar for at man skal iedning til a foreta juieinnkjop I nytt grendekunne stikke spaden i jorda pa Soiheimsjor- senter.
De bransjene som blir representert I sendet i Ytre Enebakk er godkjenning av tegningene til grendehuset. Det er byggmester Per teret I forste omgang er: Jernvare, gayer,
Erik Ostlie som skal bygge Ut senteret. Han glass og el-varer, dame og herrefrisor, parhar prosjektert med 2 bygg, hvert med en fymeri. Det skal ogsá bli kafe og restaurant i
grunnf late pa 370 kvm. Det ene bygget har to senteret og tanniege.
Det er en del ting som ma avkiares I foretasjer, og andre tre, d.v.s. to etasjer over
bindelse med tegningene, sier bygningssjef
bakkeniva og en underetasje.
Teknisk etat v/bygningssjef Marsdal hadde Marsdal til Vignett. -Jeg ser det imidlertid 1ken del innvendinger til det foreiiggende Ut- ke som usannsyniig at vi far en avkiaring I lokastet til forste deien av et grendesenter. Det pet av uka, etter samtale med arkitekten nar
gikk blant annet pa byggtekniske detaijer, og vi har mottatt endringsforslaget. - Det er av
byggets hoyde, som yule bii 11 meter utifra stor betygning at man kommer i gang med
de foreliggende tegningene. Grensen I folge byggene sa snart som mu 11g. Ytre trenger absolutt et grendesenter som er av stor bebygningsioven er 9 meter.
Om alt gar etter planen, og tegningene blir tydning - bade for det sosiale miijo I et omrâgodkjent reiativt hurtig, kan byggene sta de, og for arbeidspiasser.
ferdig i november i àr, og folk i Ytre vii fá an-

Exit .111
topps
Stemningen var stor biant
enebakkungdom da Exit fra Ytre Enebakk gikk til topps I sin
runde I Foliorocken I Ski kino
lordag ettermiddag.
7 forskjellige band var i ilden
for a kjempe seg til en plass I IInaien som gãr i Ski kinoteater
18. mai. Blant konkurrentene
var det en overvekt av heavyband, men enebakkguttene,
som har en noe mer "stueren>
stii gikk altsâ til topps. Gutta I
bandet er: Erode Kristiansen,
gitar, Roger Hoilund, bass, Nils
Christian Butensehön, trommer, og Oyvind Bremnes, keyboards/synt.
Vi sier tvi, tvi, og hàper gutta
er vakne den 18., da det heie
skal avgjores! Vi ser dere nok...

PA DEKKJAKT? KjørtiI
YTRE ENEBAI{K
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Aut. gummiforhandler
Stàl-radial stadig pa tilbud!

Dekksalg og service til kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!

ITIf. (02) 924408
EKOFI SK

1

VIGNETT

PL K T N
I I
aktuelle oppslag om ukens

JIOIlhILHI*
!

a

GUDSTJENESTER
Kirkene I Enebakk 12. mai 1985:
Ki. 10. Mari kirke. Konfirmasjon
v/Johannessen
Kl. 12. Mari kirke. Konfirmasjon
v/Helgheim
Kirkene I Enebakk 16. mai (Kristi himmelfartsdag) 1985:
Ki. 11. enebakk kirke v/Johannessen
K!. 11. Mari kirke v/misjonsprest
Tomren og Helgheim. Bjerkelystevnet.
Kirkene i Enebakk 17. mai 1985:
Ki. 10.30. Mai kirke. Fam. gudstj.
v/Johannessen.
Ki. 12.00. Enebakk kirke. Fam.
gudstj. v/Helgheim.

Kommunen overtar
sommervedlikehold
Drifts og anleggsutvalget
kommunen har gatt innfor at
kommunen overtar sommervedlikehold pa strekningen fra parkeringsplass til gang/sykkelveg
mellom Bergskaugveien og ødegârdsveien, pa Fiateby.
Det var beboerne i 5 av husene
Bergskaugsveien som hadde
sØkt kommunal overtakelse av
sommer og vintervedlikehold pa
strekningen.
Etter at folk fra Teknisk Etat
hadde vrt pa befaring i omrádet fant de ut at vintervedlikehold pa vegstrekningen yule bli
noe vanskeiig i det man da matte
frakte snØen bort fra omrádet,
samt at en lysmast gjorde adkomsten temmelig kronglete.
Man kunne derfor ikke gá inn for
A overta vintervedlikehoidet som
Ønskes av beboerne. Saken er
oversendt formannskapet for videre behandling der.

Plantebylfte
Mandag den 20. mai arrangerer
Hagelaget piantebytte hos Oddvar Wennevoid, Mysen pa Hammer'n.
Du som har planter av forskjeilige slag, stauder og stiklinger, hva som helst. Ta dette med!
Har du ikke noe bidrag til plantebytte selv, sa mot fram likevel.
Det kan jo vre det blir en plante
pa deg ogsà. Se for Øvrig annonse
i Vignett neste uke.

Huskonsept

SØndag blir det igjen
huskonsert hos AambØs
pa Kopâs. Denne gangen
inviteres det til Schubertaften. Det er <'Winter-reisen>> i André Bjerkes oversetteise som skal framføres med Harald BjØrkØy
som solist, og Arild AambØ
ved kiaveret.

POLITI
RUNDEN
InnhPIRI
Natt til mandag var det innbrudd i øyeren Bensin og Service pa Flateby. Tyven(e) fikk med
seg store mengder av sigaretter
og tobakk, og det ble ogsá stjalet
6-7 utleievideoer (Movie-Boxes)
Og filmer.
De ubudne gjestene hadde
kommet seg inn ved a vippe ut en
rute i gatekjøkkenet.

StIoal bil
Omtrent samtidig ble det stjálet en rod Mazda 323 nr. CC 94143
fra et av boligfeltene pa Fiateby.
Pa Fiateby ble det ogsa i midten av forrige uke stjalet en lys
bla fo!kevogn - boble. Bilen ble
funnet igjen i Lillestrøm et par
dager etter, og politiet ser ikke
bort fra at det kan vre sammenheng mellom de to biltyveriene.

Gratulerer

(get Iokalutvalg
av skitoreningen
Enebakk
Skiforeningen skal opprette
et eget iokaiutvaig i Enebakk.
Grunnen til dette er at SØrmarka iokaiutvalg er butt
deit i tre forskjeliige utvalg.
Dette igjen fordi at Skiforeningen fant ut at omrâdet var
alt for stort til a administreres
av et enkeit utvalg. Denne
besiutningen er fattet pa sentrait hold i Skiforeningen.
Hovedhensikten med dette
vedtaket er a fâ til et bedre
iØypenett i Enebakk.

Torill Martinsen og Arne Borgen ble viet 27.4 .85
(Foto: Ervik, Halden)

Hagelaget
jubilepep
Den 13. mai fyller Enebakk
Hagelag 10 An
Dagen skal markeres med
overrekkelse av en gave til
kommunen. Og selvfølgelig,
nâr et hagelag jubilerer, skal
man overrekke noe som, vokser og gror - denne gang altsâ
en Pinus Cembra - eller mer
folkelig sagt - en furu. Og det
er hagelagets formann som
skal overrekke gaven til kommunen v/ordføreren klokka
halv tolv fØrstkommende
mandag.
Det var herredsgronom Anders Lein, som i sin tid pa
forepØrsel fra fylkeshagelaget
henvendte seg til Velforeningene og Bondekvinnelaget med tanke pa a fá 1 stand
et hagelag i kommunen. Tidhg pa váren i 1975 ble det
holdt et mote i kantina i Herredshuset. Bade representanter for velforeningene og Bondekvinnelaget var til stede,
og man ble enige om a holde
et âpent mote pa BØndenes
Hus den 13. mai samme ar
med tanke pa a stifte et hagelag. Programmet for dette
motet var en orientering om
hagelag v/davrende formann i fylkeslaget Eivind
Thune. Hagearkitekt Johs.
Baglid holdt forerag og viste
lysbilder.
Pa motet ble det valgt et
interimsstyre med folk fra

Forstehielp

Onsdag den 22. mai vii Enebakk Husmorlag arrangere et
temamØte for sine medlemmer og andre interesserte.
Temaet er fØrstehjelp. Alle
kan fort sta overfor situasjo-

er det lurt a ra prØvet munn- >
-til-munn metoden pa en dukke. Dette vii det bli anledning
til pa temamØtet.
Hvor ofte hØrer man ikke
<<jeg tor ikke stoppe dersom

ner hvor litt informasjon had-

jeg er første tilstede etter en

av ungene skalder seg pa
varmt vann, brenner seg pa
fett eller andre ting, hva gjør
vi da? Nar skal lege oppsøkes? Hvordan skal en forhindre at, alle hjemmeulykkene skjer?
Det er en kjensgjerning at
det er hjemme de fleste ulykkene skjer. Mange sier kanskje at dette har vrt terpet
pa mange ganger. Ja, - men iikevel skjer det aitsa! sa behovet for gjentakelser er det
tydelig.
Drukning! Ja, det er forferdelig. Men kanskje vi kunne redde noen, dersom vi hadde den lille kunnskapen, og
selvtiihiten som trengs for a
redde en fra drukning. N,
som vi forhapentligvis star
foran mange fine badedager,

morsomt, men vi er forpliktet
til det!
Det a komme som nummer
en to eller tre er greit nok for
nysgjerrige, hvem er ikke det?
Men førstemann, aitsa, da er
det godt a vite iitt pa forhànd,
slik at man vet hva som skal
og ma gjØres - og hva vi ikke
skal gjØre.
Husmorlaget har Mtt Arihd
StrØmsborg fra Ytre Enebakk
til a komme og fortehie og demonstrere for mØtedeltakerne. Han arbeider i Falken
Redningskorps pa Ski, og er
leder av Norsk Folkehjelp,
avd. Ski og fagmann pa dette
selvfØlgelig.
Dette er en kveld som bør
avsettes med det samme. Ta
med venner og kjente. Det
blir en meget nyttig kveld....

S

in ériñiss yret bes o av Dorethe BØhler, Olaug Breier
Kjersrud, Astrid Fossum, Pal
Rust, Thorstein Aarsrud, Ella Wenlie, Vera BerflØdt og
fru Mathisen. Det var 60 personer til stede pa motet. 29 av
disse tegnet seg som medlemmer. Herredsagronom
Lein fikk i oppdrag a innkalle
interimsstyret til kontituering den 22. mai. Pa det motet ble Pái Rust valgt til lagets fØrste formann. Nestform. ble Astrid Fossum,
sekr. Olaug Breier Kjersrud,
kass. Thorstein Arsrud og
styremedi. Dorethe Bøhler.
Hagelaget er i dag et levende og aktivt lag, med Ca. 120
medlemmer. Tidligere i Ar
har laget blant annet hatt
mote med besØk av Helene
Falleide som underviste i behandling og oppsetting av
tØrkede blomster. I mars
hadde man demonstrasjon
av beskjring av frukt og
brbusker. I gar arrangerte
laget i samarbeid med menighetsradene rydding pa kirkegardene i bygda, og 20. mai
blir det bytte hos Oddvar
Wennevold.
Mange ser nok ogsa fram til
august-motet hvor det skal
handle om vinlegging. HØstens sopptur er ogsa et av lagets populre arrangementer.

NwPingslivspris
Enebakk Handel, Handverk
og Industriforening (EHHI)
har opprettet en nrings!ivspris i Enebakk. Prisen er pa kr
10 000, og forutsetningen er at
pengene skal brukes til videreutvikling, enten av prismotageren seiv, eller av ansatte i
vedkommende firma.
Prisen skal kunne deles ut
annenhvert ar, i forbindelse
med EHHI's generalforsamling, og den kan gis til bedrifter eller enkeltpersoner som
driver nringsvirksomhet i
Enebakk. Den kan gis til en
enkelt person, eller deles mellom here. Kriteriene for a kunne fA nringslivsprisen er at
man har vist srlig initiativ

og spesiell evne til a iverksette levedyktige ideer innen nSpesielt
ringsvirksomhet.
skal juryen vurdere nringslivsideer som stimuherer lØnnsomhet, oppfinnsomhet, initiativ, produktivitet, sysselsetting og markedsføring og som
kan tjene som forbilde for andre bedrifter, heter det I statuttene.
En jury bestaende av 4 medlemmer, skal dele ut prisen,
og har ogsa anledning til a
foresla kandidater. De fire
medlemmene I juryen skal representerer Enebakk kommune, Akershus fylke, Enebakk Sparebank og EHHI.

VlGNETT

Avisen trykkes I Indre Smaalen

ldpettsanlegg pac' Flateby

FR.ITT FORUM
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg
etter beste skjonn. Du kan skrive anonymt,
men redaksjonen ma ha navn og adresse.
\

Videpeg aOende - skole I Enebakk
Det har siden Enebakk HØyre
la fram sin utredning om videregáende skole, kommet en del innlegg i <<Vignett>> med forskjellige
syn pa utredningen. Dette synes
vi er positivt og er egnet til a
kiargjøre forholdene rundt hva
saken gjelder - er det realistisk a
regne med at Akershus fylkeskommune vii sette igang/bygge
videregáende skole I Enebakk.
La det vre kiart, Enebakk HØyre Ønsker det hadde vrt mulig.
Vi har i HØyre fãtt flere henvendelser med spørsmál om vi
virkelig snart kan vente a fâ en
videregâende skole i Enebakk.
Dette krever at vi forsØker a gi
pubiikum en korrekt informasjon om hvordan saken star.
Realisme
HØyre har en realistisk holdring til dette spørsmâiet som til
sin politikk forØvrig. Saken bie
utredet med bakgrunn i de forsØk som tidligere var butt gjort
med fremstøt til fylket for a selge
eller leie Ut Enebakk Ungdomsskole. Idéen til dette kom etter
en henvendelse fra fylket med
spØrsmàl om kommunen hadde
egnede lokaler som kunne stiiles
til fyikets disposisjon. Selvsagt
matte dette fØiges opp, og det bie
gjort. Man forsøkte de muligheter som var, men fylket konkiuderte med at Enebakk ungdomsskole var uhensiktsmessig
som den var. Store ombygninger
og tilbygg matte foretas.
Underlig lys
Halyard Tofts pâstand i <<Vignètt>> nr. 16 kommer derfor i et
underlig lys. Han sier at politikerne alierede i 60-ârene da de
planla skolen hadde det I tankene at skolen matte egne seg godt
som videregáende skole i fremtiden. Dette var en av ârsakene til
at fylket ikke yule benytte den.
Skoien var uegnet til formâlet, sa

1
1

politikerne som vedtok byggingen av Enebakk ungdomsskole
kan, ifØlge Halyard Tofts pastand, ikke ha hatt sriig rede pa
hva de foretok seg. Han far stâ for
det.
Elevgrunnlaget
Av fylkeskommunens utredning om benytteise av Enebakk
ungdomsskole til videregâende
skole fremgár biant annet følgende som er grunniag for avvisning
av Enebakk kommunes tilbud:
Det er ikke elevgrunniag for
egen videregàende skole i Enebakk. Ikke engang til aimenfaghg studieretning er det elevgrunnlag for aile 3 linjer i videregâende kurs I og II uteri at elever
fra andre kommuner overføres til
Enebakk.
Dette resultatet stemte ogsa
med det som Høyrekom fram til i
sin utredning.
Den videregàende skolen bestar av 9 studieretninger. Tar
man dette i betraktning kommer
man enda darligere Ut. Statistisk
viser elevtaliet en failende tendens i tiden fremover. For at
fylkeskommunen skal kunne
vurdere en egnet videregaende
skole i Enebakk, matte eievgrunniaget vre bortimot dobbelt sa stort. Selv med et siikt antall elever yule det vre mulighet for en videregaende skole
med bare et begrenset omfang
for bare noen fA studieretninger.
Revisjon av fylkets skoleutbygningsplaner
Aksershus fylkeskommune arbeider med revision - ruliering av sin skoleutbyggingspian. I
den anledning tok var arbeidsgruppe kontakt med sentraie
HØyre-politikere i Akershus
fylkeskommune for a undersøke
mulighetene for endrede planer
med hensyn til videregaende
skole i Enebakk. Disse kontakter

Sm 0afig, tPangsynt innstilling
Undertegnede har i et intevju
benyttet uttrykket <>husmannsand>> i et forsøk pa a gien karakteristikk. av Enebakk HØyres
holdning I denne kommuneperiode til spørsmalet om videregaende skoietilbud i Enebakk.
I <>Vignett'> nr. 17 etterlyser
Barthold A. Butenschøn bruk av
ordet <<smahig>> som betegneise
for uttrykket. Siden B.A.B. insisterer, kan jeg, om enn noe nØlende, vre med pa at >>smalig>> ogsa
kan vre dekkende som beskrivelse av Enebakk HØyres
holdning i denne sak.
Ettersom B.A.B. reagerer sa
sterkt mat ordet >>husmannsand>>, er det intet problem a skifte over til en annen betegnelse.
Poenget er jo a finne et passende

uttrykk for hva man mener orn
E. HØyres holdning 1 denne spesielie sak.
Kan -en smalig, trangsynt innstilling>> vre dekkende?
Nar det gjelder min hentydning 1 nr. 16 til >, den stand som I
sin tid etabierte husmannsordningen>>, vil det ga fram av teksten at uttalelsen er generell. Det
samme gjelder anførselen am
landets bygdebØker.
Halyard Toft
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bekreftet entydig at det ikke
forehigger endrede vurderinger
for videregaende skoles struktur
med hensyn til skalebygg/-anlegg i var del av fylket.
Konklusjon
Enebakk HØyre mener at det er
lite realistisk Ut fra de forhold
som jeg har nevnt I dette innlegget, samt endel elementer
som er belyst i utredningen at vi
vii f. en videregaende skole I
Enebakk I overskuelig fremtid.
Skuhle imidlertid forholdene endre seg sa drastisk at det ma vurderes pa nytt er vi selvsagt til enhver tid rede til det.
Husmannsând eller stormannsgaiskap
Det har falt forhenvrende
skoiesjef Halyard Toft spesielt
tung for brystet at Høyre har Utredet en saksorn4ianaikcel
a fa til. Han gãr Ut 1 kjent stil og
sparker rundt seg (srlig til Hoyre). Men det er vel ingen som tar
alt han sier srhig mer alvorhig na
enn tidhigere. Hans voldsomme
reaksjon far en bare til a dra pa
smulebandet. Det virker fortsatt
som am forhenvrende skolesjef
Halyard Taft tror han er den eneste meningsberettigede nar det
gjelder skolespØrsmal i Enebakk.
Hans pastand om husmannsand i HØyre tar jeg med stor ro.
Husmannsand sammen med
sunt bondevett kan vre en god
kombinasjon for a holde seg 1 virkehighetens verden. Stormannsgalskap er derimot en farhig tilstand som kan f. de alvorligste
konsekvenser. Det har man Utalhige eksempler pa app gjennom
tidene.
Enebakk Høyre
v/formann Reidar Kobberstad

Etter a ha fulgt diskusjonen i
kommunestyremøtesalen fra galleriet, erjeg glad for a vre I rØdt,
hvitt og blAtt. Bade rode og bl,
og for den saks skyld alle farge,
hadde i nevnte mote kun som
mal a kritisere den andre leiren.
Historien er kort at kommunen
har vrt rod i mange ar uteri at
start er butt gjort for idretten I
midtre og nordre del av kommunen. En periode var styret
blátt, men ingenting ble gjort da
heller. Jeg synes derfor at begge
leirer har like mye skyld i dagens
situasjon. Den politiske meningen 1 bygda kan summeres slik:
KrF og SV Ønsker ikke a prioritere idrettsarbeidet I averskuelig
fremtid. Ahie de andre Ønsker idrettsanlegg, men i fØlge kontorsjefen ma dette na bli langt
frem pga. Økonomien og prosjektets størrelse.
Vi er snart ved midten av ungdommens ar, og dersom vare p0litikere fortsatt vil kalle seg ansvarlige, bØr de na vise sitt ansyar.
Under et orienteringsmØte i Idrettsforenlngen pa Streifinn i
1984, uttalte návrende ordfØrer
at: Kommunen ma prioritere Idrettsanlegg 1 fØlge idrettsforeningens prioritering. Det er derfor nØdvendig at vi snarest far
vedtatt hvilken type anlegg som
skal prioriteres fØrst. Det burde
ikke vre noe hinder at en Idrettsforening skifter mening
ettersom behovet forandres.
Pa rsrnøtet hsten 1983 ble en

med at Stranda-alternativet er
>>ute av bildet, ma na de ansvarhige politikerne samle seg am
A fa fortgang i prosjektet nard for
Streifinn. Politikerne har hittil
lagt plankomiteens innstilling til
grunn ved hensyn til stØrrelse og
plassering av idrettspark. Da bØr
de na ta en titt I kommunekassa
og se hva som er realistisk.
Plassering av en idrettshall bør
derfor vre gitt ailerede. Ahle vet
at dersom vi bygger hallen pa
Bergshaugjordet, vil anheggsutgiftene vre Ca. 2 millioner kroner lavere enn am vei, vann og
kloakk skal fØres inn I skogen ovenfor Streifinn. Dersam den palitiske oppfatningen er at idretten i Enebakk kun er ski am yinteren og fotbali om sommeren,
ber vi am at noen stikker tingeren I jarden og sjekker hvor de er.
Det finnes sa mange aktive i Enebakk IF som trenger skikkelig
tak over hodet. at en idrettshall
burde vre en soheklar 1. prioritet. I og med at omtanken for de
,, ikke aktive>> er minst like star
blant politikerne som amtanken
for de aktive, bØr det ogsâ innses
at dersom tilbudet for disse skal
økes. ma dette bli innendørs.
Selv om enkeite Ønsker a legge
skilØyper gjennom idrettshailen
slik at de >,ikke aktive- kan sitte
under tak a se pa karusellrenn
al., bØr vei realismen komme foran drømmene.
Dersom de bevilgende myndigheter onsker store planer. kan jeg
komme med f1:ende

idrettshall. I 1984 utbedret Enebakk IF anhegget i Kirkebygden
± bygget en liten ballplass ved
Streifinn. Kommunen vii na Utbedre fotballplassen Vidotta og
dermed er fotballgruppas behov
relativt godt dekket. I mellomtiden har turngruppa og handballgruppa vokst ut av eksisterende
lokaler. Det er derfor naturlig a
prioritere en idrettshall foran nye
utendørs anlegg.
Kommunestyret vedtok at et
alternativ for piassering av Idrettspark ved samfunnshuset
skal utredes innen 15.9. 1985.
Dette er en god metode til a Utsette videre diskusjon til etter
valget.
Hvordan kan det vre aktuelt
A ta 100 mal dyrket mark ved
samfunnshuset, nar det er uakseptabelt a ta 40 mal ved Stranden skole?
Kjre politikere, . det er antagelig befolkningen som er Utstyrt med sunt bondevett. I og

jordet. Senere kan en svØmmehail bygges inntll. En idrettsplass for fotbahl og friidrett med
etterfØlgende•garderobeanlegg,
legges pa en slette avenfor Strei
finn etter at fjellet er skutt i biter
og Iemet. dermed kan lysløypa
beholdes. Sa graves myra Ut og
omdannes til verdens flotteste
badebasseng. Parallelt kan turstier med asfalt for rullestolbrukere, bygges amkring i marka. hysløypa kan da med fordel
brukes.
I ar 2050, nàr dette er ferdig,
finnes kanskje vare barnebarn
iglen I kommunen og kan fremme nye Ønsker. For all del bØr det
omgaende bestemmes at idrettslaget Driv ma nedlegges da Enebakk kommune de neste 65 ar ikke har penger til drift og anlegg
for dem.
Kjre palitikere I Enebakk,
legg politikk og partipisk til side
og korn ned pa jorda. I alie partier finnes det idrettsinteresserte. La fornuften rAde og innse
hva som er nØdvendig og hva vi
har rad til.
Jeg hâper at neste gang Idrettsanlegg pa Flateby star pa
programmet I kommunestyresalen i Enebakk, er KrF og SV de 2
partiene som er alene mat et fornuftig flertali.
Thor H. Gitlesen

Ppisstigningen bekympep'
For värt land med en sterkt Utadvendt Økonomi er det nØdvendig at pris og kostnadsØkningen ligger pa linje med den vare
handelspartnere har. Det viktige
er at vi de enkelte ar klarer a holde en prisstigning helst noe i underkant av gjennomsnittet for
OECD-landene. A sammenholde
prisøkninger innenlands for ett
ar med tilsyarende Økninger tidligere ar er isolert sett av mindre
interesse. I Arbeiderpartiets regjeringsperiode 1 1970 arene ia
pristigningen mesteparten av tiden under gjennamsnittet for
OECD handene. Fra 1981 har dette endret seg. Vi har de siste ar
start sett hatt en prisstigning I
Norge pa 2-3 prasentpoeng høyere enn has vare handelspartnere. For 1985 viser tendensen
ogsa en utvikling 1 Norges dis-

favor. Dessverre kommer ikke
dette srhig frem I den offentlige
debatt. Det er grunn til a peke pa
at med den navrende innstrammingspolitikk, har vi Norge taklet prisstigningen darligere enn
de land vi kankurrerer med. Arbeiderpartiet fØrte I arene 1973 til
1981 en ekspansiv Økonomisk
politikk. Tailmaterialet viser at
det likeyel i Norge var en lavere
prisstigning enn has vare handelspartnere. Arbeiderpartiet vii
legge frem et eget ahterntiv til
Langtidsprogrammet ved behandlingen I Stortinget. Dette vii
legge app til sterkere vekst 1 produksjon og sysselsetting. Bruk
av oljeinntektene ma ses 1 denne
sammenheng. Arbeiderpartiet
Ønsker en markert vekst I de affentlige mnvesteringer og boliginvesteringene. Pet er gri.nn til

understreke, at fellesfarbruket I
Norge ikke er spesielt start i internasjonal sammenheng. Arbeiderpartiets mal er en økonomisk politikk, med full sysselsetting og rettferdig fordeling.
Malet er ogsa at priser og kostnader haldes innenfor en ramme 1
underkant av gjennamsnittet for
OECD-landene,
Lars Kvalvag
nestleder Enebakk
Arbeiderparti
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Flateby a Sva. lbapd
Jo, det er virkelig sant. 2.
pâskedag reiste Irene Blomso
fra Flateby pa ferie til Longyearbyen pa Svalbard. I det hun
var pa vei ut fra fiyterminaien
fikk hun eye pa en buss. Og
virkelig - pa bussen sto det
Flateby. Verden er ikke stor
riktignok - men iikevei.
Det viste seg a vre en
gammel Karisenbuss, som ná
bie brukt til transport av barn til
barnehage.
Fru Biomsos Svaibardtur
var ikke en fiks ide, men hadde
en heit bestemt hensikt: Hun
skulle besoke midlertidige utvandrede gamie flatebyfolk nemlig Tor og Birgit Bendiksen, som var fru Biomsoes naboer i fiere àr.
Tor Bendiksen er I dag kontorsjef i Svalbard Sparebank,
og sá godt trives familien hans
her at de har tenkt a sia seg til
lenge, lenge - I alle fail til ungene er ferdige med videregàende skoier.
Bedre enn syden
Fru Blomso viser oppromt
biider fra Svalbard. Vi synes
det ser kaldt ut. Nydelig midnattssol, vakkert, men kaldt!
- Jo, det var kaldt. Nede i
17-18 grader om natten, men
det kunne krype app i plussgrader i solveggen om dagen,
sier fru Blomso og forsikrer at
sà sant det er mulig vii hun tilbake. Dette var noe helt annet
enn sydenturer, sier hun. En
mye storre opplevelse. Kiar
himmel og soi var det sà lenge
jeg var der - dognet rundt. Og
kulden til tress - folk trivdes
der oppe, og enkeite av de jeg
traff hadde bodd der lenge flak
til a fà bade tre og fire barn der
oppe.
Snoscootere
- Se her, sier fru Blomso, og
viser fram et annet bilde. - Jeg
matte jo lre meg a kjore snoscooter. Det var et van hg framkomstmiddei som var aliemannseie der oppe. Men jeg
skal si jeg var ikke hay I hatten
forste gang jeg skulle prove
meg alene pa et slikt kjoretoy.
Det ble med den turen - pa en
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I HANDBOKKAMPANJE .85 I
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6. til 25. mal
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HANDBOKER FOR ALLE
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I
Grendesenteret - 1911 Flateby, Tif. 92 87 21
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MARKISER

TANNLEGE
/

Enebakk
Markiseservice

Stein Darre-Hansen
Praksis I Flateby
TIf. kI. 9.00-15.00
928739
TH. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, lordag etter avtale.

Markiser Persienner Cardinbrett

Irene Blomsøfra Flateby -foran Flatebybussen Pd
Svalbard.
gammel flyplass. Vi kjorte ofte
ut, en 4-6 stk. Med pistol og
gevr. Jeg trygt bakpa scoateren til en mer erfaren forer.
Pistol og gevr?
Ta med gevret
Jo, da. - Det er jo isbjorner
der oppe vet du, og vi matte ha
med vàpen nár vi var ute med
scoateren. Det hender ikke
sjelden at man treffer pa de
svre dyrene, og de er ikke
akkurat vennligsinnede. Heldigvis motte jeg ikke noe eksempiar av arten mens jeg var
der, men verten min og en kamerat traff pa bjorn en tur til
hytta de hadde pa Ostkysten.
- Han skal sende meg bilde.
Da jeg var der oppe skulle
en av ungene i huset pa skoletur. Pa listen over hva man
skulle ha med seg sta det heit
til slutt: Ta med gevret.
En butikk
En butikk fantes det der
oppe, med kir, kosmetikk,
parfyme, sjokoiade, glasstoy
el-varer asv. Men matvare-

butikker fantes ikke. En gang I
màneden ma beboerne sende
bestillingsliste pa matvarer, og
da far de [evert varene pa dora. Prisene er utralige. 23 kroner for en kilo svinekateietter
f.eks.
- Hva med melk nar man far
forsyning bareen gang i ma-iI1!JI
neden?
- Ja, vanlig melk kunne du
jo fá kjopt pa kafeen til 18 kroner literen. Men start sett brukte folk det de kalte for <<jernkua'> i en innretning hvor man
laget melk av pulver. Den
smakte amtrent som lettmeik kanskje noe fetere.
Billig og godt!
Men aitsa - pa Svalbard lever man godt, og billig, uten
moms og avgifter, og uten
skatt, i alle fall nesten. Flotte
biler var en iuksus svrt mange kunne unne seg. Sa er det
da ogsá mange som siar seg
lied der noen âr for a spare
penger, selvfolgelig forutsatt at
man trives med kulda.

Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11. 1914 Ytre Enebakk
tlf. 92 45 58

CATERING

ELEKTRONIKK

Enebakk
TranslormMor
verksted
Boks 27 9 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

Clifford A/S
Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant
- Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
TIf. (02) 92 88 60
,

BLIKKENSLAGER

RORLEGGER.

Vebo-rUr

Alt I blikkenslagerarbeid
utføres
1911 Flateby
TIf. 92 84 68

Utfører alt i varme-, sanitrog oljefyringsanlegg
Arne Veiby
tlf. (02) 92 86 43

BENSINSTASJON

Erik kjelgaard

BYEREN BENSIN &
SERVICE

arme, sanitr, nybygg og rehalitering.
tieie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk, TIf. 92 46 39

Bensin - olje - rekvisita
Gatekjokken
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, TIf.: 9281 32

[mobil 097/57 419 094/27 522
INNRAMMING

REGNSKAP

Utsigts
rammeverksted

Enebakk
RegnskapskofltOr

Alt I innramming.
1911 Flateby TIf. 92 86 10
ogsâ kveldstid

1912 Enebakk TIf. (02) 92 63 03

/

F4RF MEDL. AV NORSKE
REGNSRAPSE3YRAERS FORENING

EL-INSTALLASJON

BILLAKKERING

Strømsborg &
Enersen A/S

v/Bjorn Brunstrom, Flateby
TIf. 92 85 06
Oppussing og lakkering
av laste- og personbiler
BRENNLAKKERING

Bjørns autolakk
utferer alt i el-installasjoner
1912 Enebakk TIf. 92 63 00
IN STA L LASJ 0 NS FIR MA

KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I

EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94
Mobiltlf. 094/26165

NOW
Ragging" med snØscooter pa en gammel f7ypla'ss. - Det varførste, og eneste gangen
jg kjØrte alene,fortellerfru Blomso

GLASSMESTER

Ski Glassmesterforretning
Alt I glassarbeider.
Nardbyvn. 21, 1400 Ski
tlf. 87 34 55

Ullestrøm
Glassmesterlorretning A/S
Vi utforer raskt
reparasjon og utskiftning
av alle typer glass, speller mm.
til rimeiige priser.
Kirkegt. 14, Lillestrom - tlf. 713990

'S.

VIGNETT
(Espen Nordhagen)
Kai Svarthol heter den
nye, nâja i alle fall relativt
nye klubblederen i Kirkebygden fritidsklubb. 30 âr
har han rukket a bli, men
alderen er ingen hindring.
Kai er pa fornavn med alle i
Siflx klubb. Kai er opprinnelig fra Ytre, nrmere
bestemt fra garden Svarthol inne ved Binningsvann. Mannen har kiare
meninger om hvordan man
bor ta vare pa ungdommen
I dagens samfunn.
Oppsving
Etter jul tok Kai Svarthol
over som kiubbleder i Kirkebygden ungdomsklubb. Kiubben har den siste tiden begynt a
ta seg opp etter a ha vrt nede i
en bØlgedal. Arsaken til dette
har nok vrt ustabile forhold
pa ledersiden, men ná virker
det som om vinden blâser i en
annen retning. Vt av svette etter a ha butt slengt rundt pa
matta av klubbens medlemmer, prØver vi en stund a
gripe fatt i personen som har
fatt i oppgave a engasjere en iiten, men viktig del av var befolkning.
Utløp for aggresjon
NA behandler man ikke

kiubbledere sa stygt som vi i
begynnelsen kanskje kunne gi
inntrykk av. Kai har nemlig
kjØrt i gang et selvforsvarskurs
for kirkebygdaklubbens medlemmer, og som en naturlig følge av dette ma han nødvendigvis finne seg i a bli kastedukke for ivrige elever. - Dette er en
blanding av forskjellige selvforsvarsteknikker som karate,
jiu-jitsu og judo, sier han innledningsvis, og klubbmedlemmene hiver gladelig klubblederen i gulvet. - De far utiøp for
aggresjoner pa denne máten,
sier han og vi tror ham sa gjerne.
Liten plass
Na er ikke kirkebygdenkiubben bare selvforsvar, men
plassmangelen gjør at aktivitetene ma vente pa tur. Kai kan
Ønske seg bedre plass, for
brannstasjonens <annen etage>
gir ikke mye spillerom for piasskrevende aktiviteter. Etter
endt dyst pa matta, far vi endehg Kai Svarthol i tale. Vi far vite at han har vrt tre ar i Forsvaret, tre ar som kirkegardsgraver pa NØtterØ. Han har
vrt idrettsleder for psykisk utviklingshemmede i Ca. tre âr for
han reiste til BØ i Telemark, til
distriktshØyskoien, for a ta
grunnfag og mellomfag i idrettsarbeid. Etter endt utdanfling fikk han jobb som lrer

*ç

Glade gutter? Kirkebygden ungdomsklubb erpãfull fart framover, med sin nye leder Kai
Svarthol (han med skjegget) i spissen.

t

I.:

ved skolen. sa gikk turen til Libanon som idrettsoffiser i
FN-styrken. Etter et halvt âr i
Libanon dro han hjem.
Stottekontakt og feltarbeider
Hjemme i Enebakk fikk han
jobb som stØttekontakt for en
gutt. Dette er en haiv stilling.
Han skaffet seg ogsa jobb som
feitarbeider i halv stilling, ved
siden av den halve stihhingen
som kiubbleder i Kirkebygden.
Kai er svrt opptatt av ungdommens situasjon i dag, og
som klubbleder merker han de
unges situasjon godt. Han er ikke srhig glad i den livsstilen
som reklamen dytter pa lettpavirkelig ungdom.

Toff jobb a vcere kiubbleder i Kirkebygden? Neida, det
ser bare slik Ut. Selvforsvar er bare en av aktivitetene til
K-B ungdomsklubb. Og hva er det man roper under den
avbildede situasjonen, jo: KAII

Tar etter
- Man kan si det sann at kirkebygdaungdommen tar etter
de voksne i hivsstil. I Kirkebygden er det ikke noen store problemer med narkotika, men
ungdommen lrer seg tidlig til
A ta etter de voksne nar det
g]elder rØyking og drikking. Nar det gjeuder rusfrie tiltak,
f.eks. rusfrie fester, mener jeg at
det er svrt hite hensiktsmessig
A lage engang i blant. Slike ting
ma virke pa sikt, man mafa en
viss kontinuitet i det.

- Tanken bak et rusfritt arrangement er god, men det ma
flere til for det kan sies a ha noen virkning. En rusfri fest her i
Enebakk er det jeg vii kahie et
<kulturcrash.
Viktig med kontinuitet
- Det har seg jo slik at voksne
folk ofte drikker seg tulle pa
fest, og dette tar ungdommen
etter. En enkel fest uten alkohol betyr konflikt mellom den
innpodede drikkekulturen og
en rusfri iivsstil.
- Hva bør man som ansvarhig
ungdomsarbeider gjØre i en slik
situasjon?
- Det er viktig, tror jeg, at
man hele tiden har en kiar malsetting, og at man opprettholder kontinuiteten i tiltakene.
Opp til politikerne
- Hva synes du om ungdomsaret?
- Evis man bruker aret fornuftig,tror jeg at det vii ha sin
virkning. Jeg har hiten tro pa
velferd. Jeg tror ungdommen
forbruker den slags uten a ha
yang nytte av det. Hvis man i
ungdomsaret klarer a iverksette tiltaksom varer ikke bare ut
aret, er det positivt.
- GjØr Enebakk kommune
nok for ungdommen?

- NA vil jeg si at Enebakk
kommune har til en stor grad
tatt konsekvensene av sin egen
ungdomsundersøkeise, og det
er bra. Kommunen har gode
muligheter til a drive ungdomspolitikk pa et aktivt plan,
og da er det opp til pohitikerne a
ta konsekvensen av dette.
Trenger mer plass
- Hvor gar Kirkebygden ungdomsklubb?
- Ideelt sett hadde det vrt
best om vi fikk bedre plass, det
er rett og slett umulig a kjØre to
klubbaktiviteter parallelt. Nar
vi kommer dit hen at vi kan begynne a arbeide utad i samfunnet, mener jeg at det er gjort
mye, hvis klubbens ungdommer kunne arbeide for andre
ungdommer andre steder, bade
lokaht og i en stØrre sammenheng.
Kai Svarthol er en mann med
planer for fremtiden, og i ham
har Kirkebygden ungdomsklubb ftt en hardt tihtrengt
fast leder, men Kai insisterer pa
A nevne andre voksne mennesker som har gjort mye for
klubben, Roger Gundersen,
Anne Karin Gundersen og Willy Larsen er navn vi far oppgitt.
men Kai understreker at flere
kunne vrt nevnt.

VIGNETT

Bjorn Anton Opsahl..
For en tid siden sto a lese i forskjellige aviser at
enebakkingen Bjorn Anton
Opsahl er mannen som seiler opp som neste formann
I Norges Bondelag. For
innfodte er nok We naynet og personen kjent. I atle fall til en viss grad, ettersom den 42 âr gamle enebakkbonden er tredje generasjon Opsahl pa gàrden som ligger i Ytre - vis
a vis sykehjemmet. For de
fleste andre er muligens
bade mannen - og garden
et relativt ubeskrevet blad.
Vi tok turen til Opsahl for a
hilse pa enebakkbonden
som setter solide spor etter seg i bondenes fagforening.
Garden ligger vakkert til pa
et hØydedrag med utsikt mot
Omberg. - Den store driftsbygningen pa ca 600 kvm er
usedvanhig vedholdt. Vâningshuset erover 130 ár gammelt,

og modernisert flere ganger.
Garden bestár av 350 mãl
skog og 150 mâl innmark. I tillegg 100 mal leid jord. Dessuten
er Opsahl et av de 37 bruk i
Enebakk som fortsatt driver
med melkeproduksjon. Med 22
kuer pa bàs. samt kalver og
ungdyr er det tilsammen 45-50
dyr pa Opsahl.
Det er mye a rekke over for et
menneske. Som attpa til er aktiv i organisasjonslivet.
- Jeg har hatt hjelp til gàrdsdriften i den siste tida. Oppgavene i forbindelse med Bondelaget har vrt mange. Jeg
holder ogsá en del kursvirksomhet og er mye borte, sier
, GârdBjØrn Anton Opsahl. sarbeid, og isar dyrestell er arbeidskrevende.

3. generasjon
- Du er 3. generasjon av Opsahl-bØnder. Falt det deg aldri
inn at du kunne velge et annet
yrke?
- Det kan yel vre man reflekterte pa det. Men aidri reelt.
- Nâr man har slike rØtter og
tradisjoner pa en gárd, skal det
meget sterke beveggrunner til
at man velger noe annet enn
gá videre i foreidrenes fotspor.
Etter endt landbruksskole pa
As - i 68, sto jeg godt rustet da
jeg overtok garden i 69. Det er
noen ár siden, men det rare er
at jeg hele tiden har pa fØlelsen
at jeg nettopp har overtatt.
- Med arbeidskrevende
gàrdsdrift og nestformannsverv
i Bondelaget blir det vel liten

tid tilovers til hobbies og egne
interesser utover arbeidet?
- Det blir ikke tid. Jeg hadde
nok kunnet tenke meg a delta
mer aktivt i f.eks. idrettslivet
gjennom ungene. Jeg har stor
respekt for alle de foreldre som
bruker av sin fritid for a ta ség
av andres unger. Dette er noe
jeg fØler jeg forsømmer, og fra
tid til annen skjrer det litt i
samvittigheta.
- Du har tre barn, to gutter og
ei jente. Da er vel kontinuiteten
PA Opsahl sikret?
- Na ja, det far de bestemme
sjØl, om de vil vre bØnder.
- Er det attraktivt a vre
bonde?

Toft
- En vanhig erfaring er at det
er tøft arbeidsmessig. Spesielt i
dagens samfunn. FØr var arbeidstida lengre for ahle. I dag
er det annerledes. Men arbeidstida for bonden er fortsatt
like hang. Og man har ingen regulert fritid slik som andre folk.
AvlØsere i jordbruket har man

jo ftt etterhvert, men det er ikke lett a fâ tak i dem. Det blir
stort sett hâpløst med fritid.
For den som driver med dyr er
det nesten umulig. I begynnelsen nar man overtar, er det ikke
slik. Men etterhvert som âra
gár, savner man a kunne se
fram til a vre fri fra jobben en
gang i blant. Dette er ting som
organisasjonen arbeider med a kunne finansiere velferdstiltak for bØndene. Men det gjenstar mye arbeid her...

Lang
faring

organ isasjonser-

- Du seiler opp som favorittkandidat til formannsvervet i
Norges Bondelag? Pa hvilken
mate har du utmerket deg for a
komme i den posisjonen etter 5
âr I styret i organisasjonen.
- Jeg har Jo vrt med der sa
lenge jeg har vrt bonde, smiler Opsahl - men pa andre plan.
Jeg var formann 1 fylkeslaget 1 2
ãr, og medlem av fylkesstyret i
6 âr og for det, 1 landbrukslaget
her i kommunen.

Felles Iandbrukspolitikk
Norges Bondelag er i dag en
organisasjon med 65 000 medlemmer 1i12 av antall medhemmer organisert 1 LO, og altsâ en maktfaktor a i-egne med.
- Hvilke andre saker enn velferdstiltak for bØnder er du som
organisasjonsmann opptatt
av?
- En ting vi er svart opptatt
av er de vilkär bonder de forskjellige landsdeler har a drive

MW

under. Vi har lagt opp til en felles landbrukspohitikk, og ser
det som en stor oppgave a finne
felles interesser for f.eks. den typiske flatlandsbonden og finnmarksbonden. Vi ser en stor
verdi i at vi har klart a finne en
felhes jordbrukspolitikk fremfor
a markere motsetninger. Det er
viktig for oss a prØve a ffram
det positive som jordbruket representerer som nring. Nringsvilkârene ma legges til rette ut fra samfunnets behov.
Dette er det i dag en del forstaelse for. sehv om man ogsá
mØter sterk motstand mot shike
synspunkter. Det flnnes interessegrupper som vih koke det
hele ned - slik at man .i stØrre
grad skal basere seg pa import.

Stort ansvar
Ellers, fortsetter Opsahl. - synes jeg at nringsorganisasjonene har et stort ansvar I et moderne samfunn. Vi ma ikke bli
en ensidig maktfaktor opptatt
av a mehe var egen kake. Mange
hevder at organisasjonene har
tatt makta fra politikerne. Det er jeg ikke enig 1. Vi efkjenner det samfunnsansvar som
ligger i a representere en organisasjon. Det er ogsa en oppgave for oss a bringe samfunnets premisser inn i organisasjonen. Sá skjer det selvfØhgelig
at man blir beskyhdt av sine
medlemmer for d ta mer hensyn
til samfunnet enn til organisasjonens og dens medlemmers
interesser. Det er en balansegang. SelvfØlgehig hender det at

vare interesser ma veie tyngre
for oss enn samfunnets.
Jeg er imidlertid overbevist
om at interesseorganisasjonenes sentrahe posisjon i samfunnslivet, har vrt et vesenthig
bidrag til god forstaehse mellom
de forskjellige yrkesgrupper.
Det er verdifullt at representanter for forskjellige yrkesgrupper
forsta hverandres betydning i
et samfunn.

dig nringsgrunnlag. Stort sett
bestar de som arbeider i kommunen pa dagtid av bonder og
kommuneansatte. Det yule vre fint med nye industriplasser,
og jeg kan ikke se at dette ikke
skuhle kunne ga bra, side om side med jordbruket.
- Hva mener en enebakking
med rØtter sa langt tilbake som
historien gãr i kommunen, om
den massive tihfhyttinga til Enebakk i høpet av de siste 20 ara?

Mange oppgaver
- Hvilke arbeidsoppgaver
opptar Bondelaget akkurat na?
- Bondelaget er en organisasjon som skal romme mangt.
Alt fra nringspohitiske spØrsma!, til sosiahe og kultureihe alt som vedrØrer bydefolkets ye
og ye!. For tiden arbeider vi
med a bygge opp et apparat for
privat veiledning av faghig og
Økonomisk karakter for den enkehte bonde.
Vi arbeider ogsa med et klarere malrettet prinsipprogram, og
et fort!Øpende handlingsprogram.

Sàyner ikke politikken
- Hvor bhe det av politikeren
Bjorn Arild Opsahl?
- Joda, jeg har vrt med. I
skolestyret og kommunestyret
for Senterpartiet, men har
egentlig ahdri vrt srlig interessert i partipohitikk, og jeg
savner det ikke.
- Kommentarer til den Økte
innsatsen for a trekke industri
til Enebakk?
- Kommunen har Jo et ensi-

Ingen konftikt
- Jeg føher ikke det som noen
konflikt. Akkurat da det var pa
sitt hØyeste var jeg ikke her,
men jeg kan godt tenke meg at
mange eldre trakk seg tihhake
og betraktet det hele pa avstand. Enebakkbonden er tradisjonsbundet, og ikke hett a
rikke pa. Det er kiart at forandringene som fuhgte i kjølvannet av innflytterstrømmen
var en voidsom omveltning for
mange.
I dag bestár Enebakk av Ca.
10 prosent bonder. FØr innflyttinga som startet for alvor i
1960 - ifØlge folketellinga 1 november 60 - var tahlet Ca. 30
prosent. Men selv om bondestanden i Enebakk har skrumpet inn, tror vi fortsatt den har
gode kar. I hvert fall sâ lenge
dens voktere er mennesker med
samme innsikt og forstáelse for
heiheten i et samfunn som Bondelagets kronprins 1 Enebakk.
BjØrn Anton Opsahl - traust og
nøktern, med begge beina godt
planta pa jorda.
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Avs1ag a søknad
om kommunalt
vedlikehoki

Idpettsanlegget Ut av
iangtidsbudsjettet
Et av prosjektene som
er strØket I det foreliggende fOrsiag til langtidsbudsjett er idrettsanlegget pa Flateby. —Med de
planer som nã ser ut til a
vre aktuelie, sier râdmannen, vii de høye anieggskostnadene medføre
at kommunen vanskelig
kan ha rád til a gjennomfØre prosjektet i den
kommende 4-ársperioden.
I forrige langtidsbudsjett
var det satt av 2,1 mill. til
idrettsanlegg. Dersom utredningen av en plassering nord for samfunns-

huset viser at denne plasseringen blir billigere emn
Streifinn-aiternativet,
kan det bli aktuelt a vurdere a gjennomføre et
slikt prosjekt fØr 1990.
Dette vii antagelig skape store
bØiger i idrettskretser i Enebakk.
Ikke fØr har man gâtt inn for muhg plassering av et gigantaniegg
oppe ved Streifinn, etter en maratondebatt i kommunstyret, sâ
far man seg presentert et forsiag
til langtidsbudsjett hvor det
overhodet ikke er satt av midler
til dette aniegget. Dermed er planene for idrettsaniegg pa Flateby
skjØvet svrt iangt inn i framti-

Barn og ungdom ut
15 mill. til utbygging
I det forrige langtidsbudsjettet
var det ogsâ satt av midler for 87
og 88 med tanke pa at Kirkebygden ungdomskiubb skulle kunne
overta lokalene til kommunens
vedhikeholdsavdehing i den gamle brannstasjonen, hvor kiubben
i dag holder til.
Denne avsetningen er ogsa
strØket i det langtidsbudsjettforsiaget som ná foreligger.
Ved forrige rullering ble det ogsâ satt av midler til igangsetting
av fritidshjem i kommunen. Heller ikke dette har man funnet
piass til, i det framlagte forsiaget
til langtidsbudsjett for 86-89.
Det er satt av 15 millioner til
investeringer vedrørende framtidige utbyggingsomrâder. Inn
under denne posten gar forskjellige poster som var tatt med

da. Men forstàelig er det i den nãvrende Økonomiske situasjon.
Det spØrs bare hva flertaliet som
var med pa a stemme ned Strandaalternativet nà sier.
Skremmende
Og hva sier Frode Bakken i
Enebakk Idrettsforening? -Det
forskrekker meg ikke. sier Bakken. Men det er skremmende nâr
man da ser dette i lys av det vedtak som ble gjort i kommunestyremøtet. Idretten har imidlertid selv antydet at nettopp
dette kunne bli konsekvensen
om man fattet et siikt vedtak
som man gjorde forrige mandag,
sier Bakken, og fortsetter: -Na
ma og bØr det komme et initiativ

Stypking av
sosialbudsjettet

PA driftssiden i langtidsbudsjett-forslaget for 86-89 er det
verd a merke seg at man legger
opp til en betydehig opptrapping
av sosialbudsjettet. Spesielt gjeldeivis i det forrige langtidsbudder det styrking av sosialhjeip,
sjettet. Det gjelder kloakkering
barnevern og avlastning. 11986
av Ekebergdalen som var fØrt
er det satt av 174 000 kroner i 87
opp i 87 med 5.5 mill. Kioakkering av Rken sorn var fort opp i. 358 000, sa 492 000 i 88 og endelig
p528
88 med 1 thihtog utiaeléa
kostning av transport av eldre og
Kirkebygden skole som var fort
funksjonshemmede.
og matomopp i 85 med 800 000. og i 86 med
bringeise til eldre, som I noen
700 000. I forbindelse med rulgrad gir dekning for en del av
leringen av kommuneplanen,
styrkingen
av sosiaibudsjettet.
som vii vre ferdig til hØsten, arbeider man med d fastlegge det
framtidige utbyggingsmØnster i
kommunen. Nàr det gjelder de
ovenfor nevnte prosjekter som
var spesiflsert i den forrige kommuneplanen, er det ting som ma
komme, sammen med andre
prosjekter som ogsa er nØdvendiDet er ogsa regnet med Økte
ge i forbindelse med framtidig Utbevilgninger til vediikehold i
bygging. 15 mihiioner til invelangtidsbudsjettet.
steringer I forbindelse med disse
Nar det gjelder skolene, fra et
utbyggingene er i snaueste laget,
beiØp pa 37 tusen i 86 opp til 188
mener rádmannen.
tusen i 89, nar det gjelder annen
kommunal eiendom fra 89 tusen i
86 til 243 tusen i 89.
Ser man pa ianegjeida pr. innbygger i den aktueile perioden vii
den ga opp til 1000 kroner pr. innbygger. Den totale lanegjeida vii
ligge pa 55.8 mill.
Ser man pa tailene for brutto
investeringsutgifter vii de ailerede neste ar vre steget fra 3,7
mill. i a- til 11,9 mill. neste ar. 187
vil tallet vre 112 mill. mens det
ved utgangen av perioden vil vre nede i 8.1 mill.
Nar det gjelder investeringsnivaet er det iagt opp til en gjenriomsnittlig ariig investering pa
9,7 mill, totalt Ca. 39 mill, mens
de tiisvarende tail for langtidsbudsjettet 85/88 var 7,5 mill. og
ca 30 mill.
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ForelØpig er det bare kommet
inn 20 svar pa Flateby Vels initiativ nar det gjelder a komme i
gang med nok en barnepark pa
Flateby, og Veilet, som undrer
om folk har sa liten interesse for
en ny park, oppfordrer fortsatt
Fiatebyfoik til a melde sin interesse.

fra tilhengerne av kjempeanlegget ved Streifrnn. De har en forpliktelse overfor det flertahlsvedtak som ble fattet i kommunestyret.
Forventer et initiativ
Under debatten der ble det
kiart sagt, atom man gikk inn for
plankomiteens forsiag til aniegg
ved Streiflnn, skulle dette føiges
opp med omprioriteringer i forbindelse med langtidsbudsjettet.
Na forventer jeg et initiativ fra
disse representantene. At midler
til idrettsanlegget er tatt Ut av
langtidsbudsjettet er ikke overraskende, men sett pa bakgrunn
av den situasjonen idrettsutØvere pa Flateby har, er det skuffende, sier Frode Bakken.

2 nye stilbnger
Det er avsatt midler til to nye
stiliinger i perioden 86-89. En
som avdeiingsleder i kommunens skatteavdeling, og en i heisetjenesten. Det var meningen at
man skulle opprette en ekstra sykepleiestiiling, men helsesektoren har ytret ønske om at denne
ma bli fordeit siik at man far 12
legestiiling og 12 iegesekretr.
og dette ønsket er imotekommet.

Mep, Oi Do d pp
innbygger

Forhandl
i
n
ger
om
grunnavstäelse
Det blir nâ satt i gang
torhandlinger med de to
berorte grunneiere i forbindelse med bygging av
gang og sykkelvei langs
riksvei 120 mellom busslommen ved Omberg og
FlatePettersrudveien
by.
Ved prioriteringen av
Flateby
busslommer
og i Kirkebygda, ble det
vedtatt at man skulle fâ
gangvei
de ovennevnte strekningene, og
formannskapet har vedtatt at bevitgninger til
gang/sykkelvei skal as
med i forbindelse med
budsjettrevisjonen.

pa

pa

Lagping
av ppopan

Brannstyret har vedtatt a gi
A/S Linjebygg tillateisc til a lagre
1 000 kg propan pa sin eiendom
pa industrifeltet Rud pa Flateby.
Forutsetningen for tiilateisen
er at det blir utpekt en srskilt
ansvarshavende som tiifredstiller kravene i iov om brannfariige
varer.

5

Ser man pa ianegjelda pr innbygger i den aktuelle perioden vii
den ga opp med 1000 kroner innbygger. Den totaie lanegjeida vii
iigge pa 55,8 mill.
Ser man pa tailene for brutto
investeringsutgifter vii de allerede neste ar vre steget fra 3,7
mill i a- til 11,9 mill neste ar. 187
vii taiiet vre 112 mill mens det
ved utgangen av perioden vii vre nede i 8 mill.
Nar det gjelder investeringsnivaet er det lagt opp til en gjennomsnittiig ariig investering pa
9,7 mill, totalt Ca 39 mill, mens de
tilsvarende tall for langtidsbudsjettet 85/88 var 7,5 mill og Ca 30
mill.

pa

Drifts- og anleggsutvaiget har
avsiatt to søknader om kommunait vintervedlikehold av privatveier - en i Kirkebygden og en
i Ytre Enebakk.
I Ytre hadde Anna Steinseth
søkt om kommunal snøbrøyting
fra RV 155 opp til egen bolig.
Veien opp til boiigen blir i dag
holdt apen av ambulerende vaktmester og er en 2 meters bred
grusvei - 166 in lang. Henry Hansen pa Lotterudfeitet hadde søkt
om kommunal overtakeise av
vintervediikehoid pa en vegstrekning som i dag ikke er registrert som vei, men kun adkomst til Hansens eiendom. I føige reguleringspianen vii det
imidlertid komme 8-10 boiiger i
omradet, og det vii da vre naturlig at kommunen, nar feitet er
ferdig, overtar vedlikehoidet bade vinter og sommer, heter det i
avslaget fra Drifts- og anleggsutvalget.

impregnert
tre trenger
Impreignol,

Impregnol er en spesialolje for
hagemøbler, terrassegulv 0.1.
i trykkimpregnert tre. Hindrer
van nopptak og motvirker
sprekkdannélser. Oljen har en
saltgrønn farvetone og gir en
matt, vrbestandig overflate
som beskytter treetog holder
det pent. Leveres ogsâ i klar
for brekking i en rekke farver.
1Mr_ff%C%ANOL
Spesialoije for
trykkimpregnert tre
Du far deri hos oss.

BYGG & TRELAST
1912 ENEBAKK
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Je venter pa yarn
Vârens tapre fortropper Iinerlen og hestehoven har innfunnet seg. Men nâr vii varen
selv feie inn over oss med sine
overbevisende krefter?
Je venter pa värn er Uttelen pa et dikt av AsbjØrn
Dørumsgard. Her toiker han
det bonden føier i disse dager,
og andre med.

Je venter pa vàrui,
Pet gauken som galer i àsen
vedgärn.
Je venter pa natta med lys
over sjøn
og skauen som star der sä
vakker og grØn.
Je venter. je venter pa lauvsprett iii.
A, Gud, La det bli!

Je venter pa vârii
med ninille, sulu og stcer over
Og sã noen ord om han som
gârn.
skrev diktet: AsbjØrn DØJe venter pa varme I jord
rumsgard. Vi eldre kjenner
je skal sá,
ham og hans iivsiØp, men anje venter pa voller med
tagelig fá av de yngre.
blomer og strà.
•Han var fØdt 11887 og voksJe venter, je venter
te opp i kiokkergárden Nypa lauvsprett iii.
gard i Riingen. Hans far
A, Gud La det bli!
A.O. Dørumsgaard var 1rer
Je venter pa gror
og kirkesanger i R1ingen
I àkernje sàr pa den
•gjennom nesten femti âr. Fadøggväte jord.
ren tilhØrte en kunstnerisk
Je venter pa vetefrä regnvàte
begavet Oppdai-slekt. Moren
sky,
var fra Enebakk, Karen Fladje venter pa lerka som synger
bye.
I gry.
DØrumsgard var en markert
Je venter, je venter i vinter
skikkeise 1 Riingen gjennom
og ye.
det meste av sitt voksne liv:
A, Gud, La det skje!
journalist, redaktØr, ordfØrer,
lokaihistoriker. Og sá var han
Je venter pa leik
lyriker. Han utga ialt femten
med ârhanabulder og nying
diktsamlinger. I 1937 utga
i kveik.
han sin fØrste samling skrevet
Je venter pa blãveis og iwit
pa romeriksmâi, Jordmái'.
veis og hegg,
Denne
og senere samlinger er
pâfluer som surrer i vindu
skrevet helt pa romeriksog vegg.
diaiekt. Han fikk ná sitt
Je venter, je venter. I dag
kunstneriske gjennombrudd.
er det lint.
PA sitt eget morsmâi fant han
A, Gud, gjØr det svint!
sterke og overbevisende UtJe venter päfisk
trykk for sin egenart. for Roi elva soin gâr der sä vârør
merikes natur og sin lyriske
og frisk.
evne. Da Jordmâl utkom
Je venter pa solver ogJløylen skrev Eivind Berggrav. Det
som gàr,
er en slik ekte dam av hjem og
for da er det sdti,ja da er det
jord i hele samlingen at den
var.
nok skal bli stende som et
Je venter, je venter, je lengter romeriksk kuiturmerke."
sä hart:
Til dikterens 80-ars dag i
A, Gud, gjør detsnart!
1967 utkom dikt i utvalg
<<Skytilen gàr" med tegninger
Je venter pa dans
av Erling Enger. Enebakk
av kuer og kcelver og okser
bokhandel kan skaffe boken.
med svans.
DØrumsgard døde i 1968. I
Je venterpä rauting og bjØller
for ble det avduket et mmog sang,
pa jenta som lokker iii og pa nesmerke av ham pa Nygard
med et bronserelieff av dikteyang.
Je venter,je venter,je kjenner ren.
meg sär.
A, Gud, kom med var!
Barthold A. ButenschØn
•

Ang, slosing med
kommunale midlep
Jeg synes det er lite fruktbringende a drive med diskusjon i avisspaltene, men pa
vegne av de kommunale etatene synes det som min piikt
A komme med et svar til
Bjorn Johannessen og hans
kritikk av etatenes siØsing
med kommunale midler.
De nevnte gravearbeider i
Vestbyveien er et samarbeidsprosjekt meilom Enebakk Energiverk og Televerket. Arbeidet ble satt ut pa
anbud, og er utfØrt av en privat entrepenør som hadde
det totale ansvar bade for
jobb og opprydding. De nevnte ting som ia igjen tiihØrer
følgeiig ikke noen kommunal
etat.
Det skulle vel heller ikke
vrt noe problem for herr Johannessen a vite hvem som
.• . •I,

sto bak gravingen. Han kunne derfor ha henvendt seg direkte til oss, isteden for a gao
til avisen, og vi skulle seivfølgelig ha sØrget for a ía ryddet opp. Det har vi da ogsâ na
gjort.
Aile vi som er ansatt i kommunen vii selvføigeiig drive
kommunen til det beste for
alle som bor her, ogjeg mener
at det bØr ogsa politikerne ha
som mál. Jeg vii derfor anbefale BjØrn Johannessen,
som ansvarlig politiker, a
samarbeide med dem som er
ansatttii a drive Enebakk
kommune. Jeg tror Johannessen poiitisk vii score mer
pa det, enn pa a drive med
uriktig og sur kritikk av kommunale etater.
Jan Floberghagen
Energisjef

FRITT FORUM
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg
etter beste skjønn. Du kan skrive anonymt,
men redaksjonen ma ha navn og adresse.
minne alle beboerne pa Flateby
om at det for ikke lenge siden ble
vedtatt at det skal bygges en arbeidskirke her pa stedet. Kirken
skal bygges pa plantefeltet til en
grunneier som sterkt gár i mot
dette. Det er kristenfoiket det,
som har bedehuset og greier seg
lenge med det. Jeg bor tilfeldigvis slik til at jeg ser rett dit ned
og kan telie de som inntar bedehuset en sØndag med gudstjeneste eller et annet arrangement.
I slike trange Økonomiske tider
er vel heller ikke kirke det man
fØrst tenker pa a ans,kaffe seg i
kommunen, spesielt nar man har
to stykker fra fØr, piuss opp til
flere bedehus og samfunnshus
som meget godt kan brukes til
kristne aktiviteter. Jeg vet ogsá
at det vii skje noe pa Flateby den
dagen de prioriterer en kirke
fremfor et idrettsanlegg.
Hvis først et plantefelt kan benyttes til kirke vet jeg meget
godt at grunneier heller sâ det
ligge et idrettsanlegg der. sa
hvem vet, med de lite konsekvente politikere vi har 1 Enebakk?
BjØrg (Melgãrd) Jorgensen
Smãttavn

Hap Enebakk AP Pao d og lyst
til a iste velgepe?
Etter a ha vrt tilstede pa
kommunestyremøtet mandag 29.
april, ser det slik ut. Jeg vet allerede om flere som overveier a
meide seg ut av partiet. Saken
som var oppe, og som er meget
fØleisesladet, gjaldt idrettsanlegget pa Flateby. Ikke en eneste
gang hØrt jeg nevnt ungdommen,
og det i ungdomsâret 1985.
At Arbeiderpartiet vii legge idrettsanlegget til Streifflnn er i
mot all fornuft. Vi kan ikke legge
det sâ langt opp i skogen. Vi skal
ha besØk av andre idrettslag og
klubber det ma vre raskt og lett
fremkommelig. Dette vet vi som
farter hele Romerike rundt pa idrettsarrangementer, ellers i landet forØvrig ogsà. I de aller fleste
tilfellene ligger anleggene i forbindelse med en eller annen
skole. Deter helt klart at dette er
mest fordelaktig. Hvorfor ikke
ogsâ tenke rasjonelt i Enebakk?

Thoplelf Loken
gienvaig som
fopmann I EHHI

Tilbake til ungdommen som
ikke blir tatt hensyn til i det hele
tatt. Jeg tok meg en tur fredag
kveld for a se hva ungdommen
pa Flateby hadde a foreta seg.
Flokker pa minst 10 og 10 bare
gikk drivende. De hadde ingenting a foreta seg. Jeg snakket
med de fleste angâende idrettsanlegg ved Vidotta. Det var
kjemperespons fra alle sammen.
De fleste var ikke engang medlem av ElF, men hvis det kunne
bli satt i gang noe slikt,var det ikke mate pa hva de kunne tenke
seg. Deter ogsá en god del aktiviteter som kan kombineres inn i
et idrettsanlegg.
Jeg skal ikke trekke frem alle
usakelige og usmakelige ting
som kom frem pa kommunestyremØtet, men det var en god
del snakk om dyrket mark etc.
som man ikke kunne benytte til
idrettsanlegg. Da vii jeg bare

/
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PA Enebakk Handel Handverk
og Industriforenings generalforsamling tirsdag 30.4 ble Thorleif
LØken gjenvalg til foreningens
formann. Styremedlemmer ble
Halyard Waade og Aage Svarthol. Sissel Otterbeck ble valgt til
sekretr. Ny vararep. ble Karin
Andersen. De som gikk ut av styret er banksjef Tore Pettersen,
anleggsgartner Knut Thorvaldsen og el-ingeniØr Eivind Ungersness.
Etter generalforsamlingen fortsatte man med ordnirt mediemsmØte hvor hovedtemaet var
iukningsvedtektene.
Tidiigere formann i As Handelsstand forening innledet til
diskusjon, og det kom fram mange interessante betraktninger
omkring temaet om et apner
samfunn.
I utgangspunktet har de nringsrivende en positiv holdning
til utvidet apningstid slik at man
skal kunne tilpasse seg folks
pendlersituasjon blant annet.
Men det kom ogsa fram betenkeligheter. Det kan bli vanskeiigere
for den enkelte a drive blant annet pga. mulige Økte kostnader i
forbindelse med utvidet âpningstid.
Flere spurte seg ogsâ hvorfor
bare forretningsdrivende skulle
sørge for et apnere samfunn; Hva
med f.eks. banker og kommunen
spurte enkelte seg....

Konsesjon
Formannskapet har vedtatt a
gi Bjarne RØsØy, Dalefjerdingen
konsesjon pa eiendommen Fjellhaug, gnr. 68 bnr. 5 og 10. RØsØy
kjøper eiendommen av Laura og
Gerald Andersen, Oslo for en pris
av kr 225.000.

Boling arkede
k-1are t ~ ee
V
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Regjeringens maltall for
boligbyggingen siste ar er ikke oppfylt men hva er sa
skjedd?
Vi har allikevel ftt et boligmarked som er i god balanse.
BoligkjØperen far finansiering, og omsetningshastigheten Øker.
Oppløsningen av frittstâende borettslag skapte et
stort utbud av boliger som na
i hovedsak er over. Vi har Mtt
en situasjon som er tilfredsstiliende sett bade fra kjøperog selgersiden.
Arbeiderpartiet bruker allikevel boiigbygging og finansieringssiden som et omrade hvor de kan angripe Regjeringen. De er ikke villige til
A kreditere Regjeringen for
det den har ftt til, selv om
det friere boligmarkedet fungerer godt.
Myndighetenes mal i f)or
var 30.000 nye boliger, imidlertid ble det ferdigstillet
26.000. Kommunalministeren
har ingen grunn til a skamme
seg over dette. Boligbyggingen skal dekke behovet
hverken mer eller mindre.
Markedets dom er at 26.000
boliger var nok.
Jeg er klar over at det kan
argumenteres med at boutgiftene og finansieringen er elementer som bidrar til a regulere etterspØrselen. Et annet
argument som har vrt benyttet er at inngangsbilletten
er sa høy at mange srlig
unge ikke makter a skaffe
seg bolig. Det er I dag ikke
noe stort problem a skaffe seg
man. Kredittmarkedet har et
-

-

-

-

-

sa bredt tilbud at det ikke er
vanskeiig a finne et som passer til eget behov. Eiendomsmeglerne som er de som har
best føling med markedet og
har de beste forutsetninger
for a uttale seg konstaterer
da ogsá at finansieringen ikke
er noen stor bøyg for den hussØkende.
Hadde vi hatt et reeit stort
boligunderskudd, vile prisene na ha flØyet i vret. Dette
har ikke skjedd. Arsaken er
god balanse meilom tilbud og
etterspØrsel.
Man kan ut fra dette trekke
den konkiusjon som hverken
er original eller ny, at et fritt
marked regulerer seg selv til
alles beste. sa snart myndighetene griper inn med regulerende tiitak skapes usunne
forhold som man sa det mens
Arbeiderpartiet styrte boligpolitikken. Den legalisering
av <<svarte penger> under og
over bordet som Arbeiderpartiet sto for er heldigvis en
saga biott.
Man kan i dag med adkomstdokumentet til boligen
i hànden ga I banken og fA finansieringen ordnet for det
beiØp som er boligens reelle
takst og verdi.
Jeg tviler pa at srlig mange Ønsker seg tilbake til de
gamle tilstander.
Reidar Kobberstad
Innlegget trykkes denne
gang i sin heihet pa oppfordring fra innsenderen, da
stykket var sterkt beskaret i
forrige nummer p.g.a. plassmangel.
Red.
-

VIGNETT
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Lyst p noe nytt
a
O

ga til

Aknnia

KORT

I
I

IlL

RUSS- 1

fra

A59M

mint, lys grâ, hvit

I
I
I
I
I
I

KONFIRm
MANTER

*1

Kjoler

frakr28O.'

Bikini

Sven Gaathaug I
Trykkeri

k

TIf. 92 82 56
1
—— ———————

Snart bikinitid!

98w-

Godt utvalg I bijouteri

s'

Rä karbonader frosne

OG

Moteriktige
bukser

C li f ford c

17.

750 gram

pr. pose

50

21

Pizza Gigante

pr. stk.

Reker i lake

69.-

750 gram

Pr. spann

Uverd. 10-17.30. Torsd., fred. 10-19. LØrU. 10-14

MA IMSK.0
Farogsønn
34-39 189.- str. 40-46 218.
BUNADS-SKO
rn/hay hI UUU.-

.

Hvorfor folk
memdf lere
kontoer vaigte
Sparebanken

.5

;

PIKE-SKO
Str. 22/27 KUN 159.

.
)'

FRITIDS-SKO
34-46 128.IIERRE-SKO
Str. 40-46439.
nnnr oInai
UttIVILOHIIUflL

Af

N.
-. W

Rod, str. 36-41

•.

-

.. ...
\S

URKEN-SANDAL

5

Str. 30-41 I UU . -

PIKE-SKO
Tilbarnogvoksne
Str. 25/27, 29-35, 40-46
189.- 218.- 238.MOKASIN
Sandiarget
Hvit str.
str. 36/41 258.-36/42 Lnn.

•
Personkonto

gjor det Ionnsomt a samle seg

Grendesenteret, Flateby

p

-

Str. 28/35 KUNIU1.
1fx_

SPAREBANKEN

-

J

aa-ama S
TIf. 92 83 74

,.

VIGNETT
KUNNGJORINGER

Solbakken hundepensjonat
tidi. F. Adlers hundesenter, Enebakk.
Nytt tif. nr. 92 70 33 eller 1106 16 ki. 9.00-18.00.

Skifopeningen

BETEL
Søndag 12/5 ki. 10.00
s.skole. Ki. 19.00 Terje
Hegertun.
Alle velkommen.

BEGRAVELSESBYRAER

inviterer alle interesserte til mote pa Ytre
Enebakk skole, tirsd. 14/5-85 ki. 19.00.
Dannelse av Enebakk lokalutvalg/interimsstyre.

BATPLASS I OYEREN?
Bátplasser til leie i Prestàen, Kirkebygden, Enebakk.
Henv. Børter El-verk, Børter, 1912 Enebakk
Tif. 92 63 37

[Mums Blomsterlorretning
og Begravelsesbyrä
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lflestrom
Telefon blomsterforretning 71 14 11
Telefon beg rave lsesbyrà 71 48 30

Chr. Stensruds E. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrà
Asenvn. 3 - 1400 Ski

Arsmøte
IL Div
Skigruppa

Styret i skigruppa innkaller til arsmøte pa
Mjar u.skole mand.
20/5-85 ki. 19.00.
Saker som Ønskes behandlet pa ársmøtet, bes
sendt styret i skigruppa
v/formann
Tor J. Hagen
Revefaret 26
1914 Y. Enebakk
innen 14/5-85.
Styret I skigruppa

SEPTIKTØMMING
utfØres dag/kveld.
FOLLO SEPTIK
Tif. 92 1119,
mobiltfl. 094/16 171

DROSJER

Enebakk
Pensjonistlorening
har mote i Herredshuset,
onsdag 15. mai ki. 17.00.
Styret

Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltelf. 094/34 527
DOG NVAKT

Arne Wennevold
Ytre Enebakk
TIf. 92 40 72
MobHtlf. 094/15 099
DOG NVAKT

own
utf ores hos oss.
HEI STTIMEBESTILLING.

...iL ILL ES T R 0 Ml
A/

• 1/2-part

Enebolig pa
Lotterudleltet
oppført
Kirkebygden,
1982, selges.
Henv. A. Johansen
Rugvn. 7, Lotterudfeltet
eller tif. 15 10 66
mellom ki. 12 og 17

Annonser leses
av folk flest

SELGES

SPESIALTILBUD
Polar 20' - 770 - Explorer,
Carat 7400, 22' Windrace,
KMV-With 8' - 20', RanaPlast 14' - 20', Summer Family 27' byggesett, Nor
Dan 18', Landstedbâter:
Pionér - Terhi - Lohi - Evinrude outboard fra 2-300
HK. Buster - Fàgelsta bathen g e re.
Div. billige brukte bâter.
Finansiering fra 1-25 âr.
Hv. 1149. Lord. 10-13.

UTS11LUNG: Sgaparen, Uflesfr.m.
Tif. 02/730073.
Kove&ontor: Siind.nga 4, 2008
FW&ngby.
Th. 02/83 76 30 (llhtg.en).

Engasjement i ¼ stilling er ledig I tiden 1.9.85 - 1.9.86.
Arbeidet omfatter vanhig kontorarbeid, herunder maskinskriving.
L.tr. 7-15.
Henvendelse: Kulturkonsulenten, tif. 92 60 60.

Kantinebestyrer ved Herredshuset
Vikariat i hel stilling, kan evt. deles i to halve stillinger.
Arbeidet omfatter tillaging av mat, kantinesaig, rengjøring og evt. servering ved mØter.
L.tr. 7-16.
/2 stilling. Den som tilsettes vil bli tiliagt klubblederansvar for Flateby ungdomsklubb.
Kiubben holder til I egne lokaler I Flateby samfunnshus
og har et utstrakt samarbeid med organisasjoner og enkeltpersoner I omrâdet. Klubben har ca. 200 medlemmer.
SØkere bØr ha relevant utdanning og/eller praksis. Ved
tilsetting vil det bli lagt serlig pa vekt personlig egnethet og tidligere erfaring fra ungdomsarbeid.
L.tr. 10-16.
Henvendelse: Kulturkonsulenten, tif. 92 60 60.

For samtlige stillinger welder:
Ansettelse skjer pa de vilkar som til enhver tid framgar
av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
SØknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vit-

nembi sende:
Enebakk kommune, 1912 Enebakk

ENEBAKK KOMMUNE
Assistentep

TorvstrØ, blandet med
hestemØkk til saigs.
1 sekk kr. 25.5 sekker kr 100.Vi bringer.
Henv. Ralger
Byggvn. 12,
Lotterudfeltet
tlf. 92 63 35

STREKKMETALLTRAPPER, REKKVERK, TAKSTIGER, FLAGGSTENGER
as brødrone midthaug
TIf. 71 51 22
KJOPES

Ved Ytre Enebakk skole blir det skoleãret 1985/86 ledig 2
engasjementer som assistenter med ukentlig timetahl pa
h.v. 12-16 tu og 10 t/u.
Nrmere opplysninger faes ved henv. til Enebakk skolestyrekontor. tif. 92 60 60.
Søknad bilagt kopier av vitnesbyrd og attester sendes
Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk innen 25.5.85.
Skolesjefen

DYKTIGE OG ØVEDE
pavemaskin-, shovelkjørere
og punnapbeidepe
søkes for snarhig tiltredelse. Arbeidet er I Oslo-omradet.
Henv. telefon 26 62 90 mellom ki. 10.00-15.00.

PER NORDHAGEN
ENTREPRENORFORRETNING A/S

Søskensete
Ønskes kjØpt.
TH. 92 52 22

Cross sykkel
avfo&flest

Kontorassistent ved kulturkontoret

med striper selges.
Tif. 92 8173

Jens Bjørneboes

A

Rengjoringsassistent ved Herredshuset
Stillingens størrelse er 41/2 time pr. dag.
L.tr. 7-15.

MUrk blä
konhirmasjonsdress

<'DrØmmen og hjulet'
Ønskes kjØpt.
Tif. 92 43 06

SE GOD TTIL RETrTID!
STORGT. 13— TLF. 7184 01
2000 LILLESTROM
Urmakermester Atve Evensen
OptikerN.O.F. Jan -Erik Berg

Ved Flateby og Ytre Enebakk barnehager skal det ansettes praktikanter for barnehageáret 15.8.85-15.8.86.
L.tr. 1, for tiden 4.860.- pr. mnd.

innen 24. mai 1985.

GjOdsel
BATER

Enebakk kommune
Bariiehagepraktikanter

Klubbleder

av tomannsbolmg

UR - OPTIKK

Apningstid9-17. Torsd. 19.
Lord. 13.
VIS A VIS BERGEN BANK

HELE DOGNET

I Ytre Enebakk med utsikt over Vâg, selges. Byggear
1975. Huset er godt vedlikeholdt, har stor terrasse og
garasje. Opparbeidet, pen hage.
Henv. tif. 02/92 47 48

OPTISK

SYNSPROVE

(02)*87 30 80

EIENDOM TILBYS

Tormod Gran
Flateby
TIf. 92 80 75
Mobiltlf. 094/30 553
DOG NVAKT

STILLING LEDIG

RELIGIOSE MOTER

til 5-ãring Ønskes kjØpt
tif. 92 43 83 e. ki. 17.00

-———————————— —— ——•———I
I
I SVARSLIPP
I
Til
Vignett
I
I
Borgvn. 3
I
1914 Ytre Enebakk
I
Jeg onsker a abonnere pa Vignett.
I
I
80,- pr. 1/2 ar
I
I
I
I NaVn
I
I Adresse
- -.- -- — -- —•—•—•.-- —•— — —

-—

VIGNETT

flaw

Applitpeff I Helselaget'! Kipke'bygden

r

juni. Fra starten og i mange ar
[remover var Nasjonalforeningens hovedoppgave A bekjempe og beseire tuberkulosen.
Dette var et hØyt mál, men det
gikk, og opp mot var tid ble tuberkulosen sâ a si utryddet. Etter
dette tok Nasjonalforeningen
opp Hjertesaken som hovedoppgayer nr. 2. 11959 ble Hjerteaksjonen satt i gang, fØrst ved saig
av Hjertefemmer, deretter Hjertetier, og nâ er det Hjerteiodd til
kr 10.- bade ved dØrsalg og pa
postgiro. Og genera1sekretaren
takket Enebakk Helselag for enestâende innsats âr etter âr. Nevnes kan det at Nasjonalforeningen betaler 20 forskere og stipendiater i deres arbeid med a
finne ãrsaker til hjerte- og karsykdommer i var tid. 11985 er det
bevilget 7.1 mill. kroner til

Spesielle gjester pa dette formiddagstreffet var generalsekretr Vidar Wilberg og informasjonssekretr Gjertrud Horntvedt, begge fra Nasjonalforeningen.
GunnbjØrg Svarthoel àpnet
motet med a Ønske vàre gjester
velkoiiimen til eidretreff i Enebakk, og Vidar Wilberg takket for
innbydelsen og fortalte at det var
fØrste gang han var her i embeds
medfør. Men frk. Horntvedt hadde vrt her bade mens Ruth Boger og GunnbjØrg Haug var forrnenn. Fru Svarthoel, som ogsâ
er medlem av Nasjonalforeningens fylkesstyre, fikk pa samme tid ros for sin optimisme og
sitt initiativ som leder.
Vidar Wilberg redegjorde for
75-àrsjubileet i Nasjonalforeningen. Det skal feires i Bergen i

4444044

4

forskningen. Meget er nâdd. men
det star ennà mange ulØste
spørsmàl igjen.
11970 kom det fart i Nasjonalforeningens hovedoppgave nr. 3,
nemlig arbeidet for de eldre. Fra
1976 ble det innfØrt iokaie eldretreff om formiddagen i Enebakk.
Dette er etterhvert butt meget
popu1re tiltak. Mange vakre
hândarbeider blir utført av de
eldre, og Helselaget refunderer
utlegg og innkjØp av ting til a arbeide med.
Vidar Wilberg mente at Nasjonaiforeningen med dens mange tilsiuttede Helselag fortsatt
har sin plass i et velferdssamfunn. Han overrakte deretter 2
hvite siike-bordflagg med Nasjonalforeningens merke
det
dobbeite RØde Kors
til Enebakk Helselag ved GunnbjØrg
Svarthoel.
Gjertrud Horntvedt talte for
samarbeidets betydning. Hun
tok utgangspunkt i flagget dets
betydning som samiingsmerke.
Akkurat denne selvsamme morgen var det norske flagg butt
piantet pa verdens høyeste 'ell
Mount Everest. Men deitagerne
hadde ikke kunnet greie dette
uten viije til samarbeid fra lenge
for start. Det er det dagiige arbeid, trutt og trofast som gir resuitater, uansett oppgave. Det
var egentlig overiege Claus Hansen i Bergen som i 1885 fikk tanken at man matte begynne a arbeide sammen for a fà bukt med
tuberkulosen. Men det tok enda
25 âr for Nasjonaiforeningen mot
Tuberkulosen for Folkehelsen
ble stiftet.
I dag er arbeidet for de eldre

~~
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Pizza

19

pr. kg veil. 6180

FHERMODYNERYpperlig bade hjemme og pa hytta.
Hulfiberfyli av beste kiasse.
Tolagsdyner
KUN

Trelagsdyner
KUN

-

Puter
50x70 cm
KUN

-

179. 2490= 39sm

92.20

Goo
pr.kg

75

675 gram veil. 46.-

Appelsinjuice 3xlltr.

Flatbiff

kun15."

145.-

50

Meierismør 890
1/2

kg veil.

99pr. kg

12.15

Apent:
Fred. 10/5 kI. 9.00-19.00
Lord. 11/5 kI. 8.30-15.00

Vi anbefaler bankekjott til
gryterett og flatbiff til biff.

ne
j'
]r,pris

-

-

50!

Grillpølser

-

-

Bankekjøtt

ápent 1215 kI. 13.00-17.00

Garantert mør!

Aim. koteletter (±20 kr)
77.90

5790

0. .Rlinqsvei 194. RUiigen

-

Storsaig pa

NDA

virkelig godt i gang. I Oslo er det
n 18 eidresenter og mange aviastningstiibud for dem som
trenger det. Derfor holder kanskje de eldre seg bedre enn for.
Som han sa guttungen om en
gammel, bud mann som satt der
med et digert skjegg.-Han er
gammel, men han ser ung Ut.>>
Tiden gikk aitfor fort, men det
ble tid til bade deilig bevertning
og en spennende utlodning. Til
slutt fikk Vidar Wilberg og Gjertrud Horntvedt stor takk og
blomster fra formannen og alle
oss andre.
g.r.

Fapgebildep.-Ipa 5 timer
innievering for ki. 10.30
Ferdig etter ki. 15.30

Sportspøiser 1/2 pris
54.-

27.-

pr. kg

Stabburskinke
16.77

1177
I

pr. hg

Salt Nott i85
pr. hg

Skinkerull
17.13

MW

NYHET:

matt malfl9

jotaplast 03

jone, 10..................................

kr193,

I lopet av mai máned
vii vi ogsá kunne tiiby markedets
raskeste svart/hvit-service!

kr240,
................................................
10...............................
ute1in
kr 80,
jotaplast 01
...........

TfIOMS FOW

....................................
-

4ktti".,

Storgaten 22 2000 Lillestrom
TIf. 71 55 77

(±5 kr)

12's

Tomater

1080
pr. kg

-

Norske agurker

JOTUN

[/

'ADO

I3 KIRKEBYGDEN JEAN & BYGG A/S
1912 Enebakk

011

MOBELLVEN

-

I

Telefon: (02) 92 65 25

MED DE

COMFORTBUTIKKEN

N ET10 A/S

med installasjonservice

Te\eiOn 02/95 Q797

Avbetahi

-

Frakt' tever"9

SKI

9.0015-00
rdag ki.
ki. 13.00• Vestb jrke mot Son
Maflda9tr
7 m ira
Forretfl9e ligger ca

SALONGER

HUDSALONGER

Velour 3-2-1

heltrukket hud
3-2-1 FRA

FRA

Epier, Franske Golden

0015

LAVE PR%SER

SOVEVNERELSE

R
kompi. m/madrasser,
bunner, nattbord, lys

FM

39001 13s800ow 3200 n
,i

pr. kg

G90

pr. kg

SrAS.JON

Nye apningstider:
Man.-fred. 9.00-19.00
Lørdag
9.00-15.00
Gode tilbud pa

EKSTRATILBUD
utstillingsmod.

SALONGER

SALONGBORD

IIJD8T0W
VESEKSJONER
KJØKKENMDBL.

SPISESTUER

TOR VEITEBERG Ah
Autorisert Rørteggerfirma

BREDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI
TELEFON 87 35 06
TELEFON 87 0828

LOKENS

A/S

YTRE ENEBAKK
TIf. 9240 14

Er du oierasket over

plassering
Norges
Grand Prix?

enepe

Hytteeiere I Enebakk har inntii nà hatt probiemer
med disponering av avfaii fra hyttene. Ofte har det
butt silk at de nrmeste søppeicontainerne er butt
overfyit av soppei, isaer hvis denne containeren 11g.
ger i merheten av et stort hytteomràde som f. eks.
Nosa eiier Svines. Den fastboende deien av befoikningen I disse omràdene far ogsà merke at hytteeierne har problerner med disponeringen av avfaliet.

(Espen Nordhagen)
(;r(t(' Schon, hu',mor Fla
tehy:
In, j° ertorsavidt O\
rasket, men (' s' ii s det
var den ri tO nmidiei1
SOfli
vant Je° s' ni es
egentlig at den nurske inc
clien var den be,ste.

eiiche
Thranen,
selvst.neringsclr. Kirke-,,.,

bygda:
Er kanskje litt over
rasket, inen ikke sa Inye.
Hadde jo hapet at Norge
skulle 'inne, men jeg hadde ikke ventet det. Jeg
syntes at det var den beste
melodien som vant.

Pal i\laiigeu, gai'dsarbeider, Flateby:
- Ja. ,jeg er overrasket
selv om jeg ikke sa programmet. Jeg vet heller ikke om det var den beste
melodien som vant, men
jeg tror at Grand Prix er
artig for de som liker den
slags.

Na har Enebakk kommune tatt
initiativet til a rette pa forholdene. Kommuneingeniør Staff Iversen sier til Vignett at dette
opplegget skal foregâ i nrt samarbeid med veiforeningene i de
enkelte hytteomrader. - Vi prover nâsâ hardt vi kan a fâ tak i de
enkelte velforeningene, slik at vi
kan fa i stand dette samarbeidet,
men det er alt annet enn lett. - Vi
bar kun en gammel liste over velforeningenes kontaktpersoner.
sier Staff-Iversen, og denne listen
er haplØst uaktuell.
Det er i fØrste rekke hytteomrâdene Nasa, Svines, Borud
og Stra som skal vre forsøksomrãde. Dette er nemlig forelØpig bare et forsØksprosjekt. Ti

- Ja, jeg er overrasket
over det gode resültatet.
Norges melodi var all
right, men de andre melodiene har jog ikke hØrt. Jeg
sá ikke finalen. men Grand
Prix er god underholdning.

12-kubikkmeters containere skal
spres rundt pa de respektive amradene. Distriktslege Landvik
var en av dem som tok initiativet
til denne ordningen. Grunnen
var at han mente at det sett Ut i
fra et miljØmessig synspunkt, var
behov for et slikt tiltak. - I Spydeberg har de satt i gang et hgnende prosjekt, og erfaringene
derifra er gode, sier Staff-Iversen.
Der det er stØrst behov for et
slikt initiativ, er utvilsomt Svines. Dette hytteomradet er det
stØrste omradet i Enebakk som
bhir brukt til hyttebebyggeise. og
dermed det omràdet som bhir
stØrst belastet. - Som sagt sa vii
vi satse pa et nrt samarbeid
med velforeningene, og det burde
vre i disses interesse a stØtte
app med dette opplegget. Utgif-

mai I Enebakk
Enebakk hoidt en engasjert appehl am betydningen av arbeidet
i Framfyikingen med tanke pa
senere rekruttering til Arbeiderbevegeisen. Hun kritiserte fareidres likegyldighet i forhaid til dette arbeidet og tok i samme shengen med arbeiderpressas likegyldighet i forhold til arbeidet i arbeiderbevegeisens organisasjaner og lag. Dagens hovedtaier

Vi vii satse pa et ncert samarbeid med hytteveiforenin gene,
sier kommuneingeniØr Staff-Iversen.

tene vii heller ikke bli alt for store, opplyser Staff-Iversen. - Det
vii sannsynligvis bhi snakk om
halv renovasjonsavgift, altsà Ca.
250,-.
Men hvis man skal sette i gang
med dette prosjektet, er det nød-

var Thor Eirik Guibrandsen. Han
tok for seg nØdvendigheten av et
fortsatt sterkt engasjement I arbeiderbevegelsen.
Det bie ingen drQmmeaag hva
vret angikk -1. mai i Enebakk.
SnØfnugg og ishuft - gratt i grátt.
Ikke desta mindre mØtte over
hundre mennesker app i gymsahen pa Enebakk ungdamsskole
kiokka haiv 10 for a spise frokost.
Riktig en hyggestund med bugnende koidtbord - hvor de iekreSte retter fristet - trass den tidlige margen.

vendig at kommunen kommer i
kontakt med hytteveiforeningene. Er det noen i Enebakk som
vet hvem som sitter i styret for de
forskjeiiige foreningene. kontakt
Staff-Iversen.

Kommune
psykolog
Anne Marie Knudsen er
ansatt I 1/2 stilling som
kommunepsykolog. Som
reserve er innstilt Man
Kjerschow.

, den forste
Otte
n sene pa 6.8 platter med
otver ha Enebakk.
Dagens hovedtaier,
Thor Eirik Guibrandsen

Den vii bare bil solgt I begrenset opplag maks. 400 s'
' en meget spesiell verdi ............
og vii dermed fa

Gudstjeneste
1. mai-gudstjenesten er etterhvert butt et fast innsiag i feiringen, og flere av frokostgjestene
innfant seg etterhvert i kirken,..
hvor det i âr var sokneprest Heigheim som hadde gudstjenesten.

Beskjedent tog

une van Leeuwen, sklëelev, Flateby:

hytteompadep.

Noen nevneverdig oppsiutning
av 1. mai-toget som gikk fra kirken til Lotterudfeitet bie det ikke, men en 50-60 mennesker trosset isiuft, tok sjanse pa forkjøieise og det som verre var for a markere sine standpunkter under en
av de mange parohene: Stopp
opprustninga. nei til atomvãpen,
Fred og samhoid hindrer void,
Trygghet for eidre og syke....

Ungdomsappell
Tilbake pa skoien hoidt Nina
StrØm ungdomsappeii som i det
vesentlige dreiet seg am bohigpolitikk. Anne Grete Lossius
sam forsØker a starte et framiag i

Platten er Ia get / ekte dansk LisePorselen / hvitt og blatt. Prisen er kr
195.- fritt levert ved doren / praktisk
gaveeske.
Platten har festehuli pa baksiden, og
har en kori: omtale av mot/vet. Alle
platter er nummererte, og man er
sikret samme nummer hvert ar.
Motiv 1985:
a

ENE8AKK K! (F
Tlf.best./Henv.
Per Onstad 92 81 98
Marl Hillestad 9284 73
i9ankgiroer ogsà utlagt I Eneba

Spare bank.
Levering beg. medio juni -85

Plattens diameter er
?e CPokea

cd CPi1ç(itiq

;

