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Tirsdager kI. 17.00-19.00 hos 

YTRE ENEBAKI( 
BENSIN & SERVICE A/S 
Ring Petter Solli, tlf. 87 07 60 

FOLLO AUTOCOt 

Lokalavis for Enebakk Lssa1g kr. 3,50 

uesll 

PA DEKKJAKT? Kjør til 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN & 
SERVICE A.S 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
StáI-radial stadig pa tilbud! 
Dekksalg og service til kI. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

hf. (02) 924408 ~D 
EKOFISK 

dag, sâ til helga er det pà'n 
igjen. Vi oppforderer folk til 
a vre ekstra pápasselige 
med a overholde den Ut- 

videde bândtvangen I lopet 
av sommeren. Hvis noen er 
interessert i a gà dressur-
kurs med bikkja skal Jon 

Mjonli avholde slikt kurs 6. 
juni, og interesserte kan nfl-
ge tlf. 92 60 84. 

    

0diegaiffen  rdsye  pa Flateby: 

Ile I I ve n9 en! 
Na skal det bli sving pa 
Odegârdsveien pa Fla-
teby. Mandag be-
handler kommunestyret 
forsiaget til avtaler med 
67 av de i alt 89 grunn-
eiere som berores av 
opprustingen av veien. 
- Hittil har forhandlin 
gene gaff svrt bra, sier 
ràdmann Bjorn Halvor-
sen, og jeg vil under-
streke at vi har butt 
svart godt mottatt av 
grunneierne I disse for-
handlin gene. 

Om alt gar etter plo-
nen, blir det anleggs-
start i beg ynnelsen av 
august. 	 Et 
enstemmig formann 
skap har innstilt pa a 
godkjenne forslaget til 
avtale med de 67grunn-
eierne som forelopig 
foreligger. 

Se side 4. 

Lordag og sondag startet 
àrets saueslipp i beiteomrà-
dene mellom Flateby og Kir-
kebygden. De forste sauene 
som ble sluppet pa sommer-
beite lordag formiddag var 
34 flotte pelssauer fra Gjer-
drum. Eieren, Haraid Gjesti 
var med sammen med res-
ten av familien og geleidet 
sauene Ut i beiteomrâdet 
mellom Skillebk og Fin-
land. 

Men for sauene ble slup-
pet ut av lastebilen som frak-
tet dem til Skillebk, ble de 
behørig merket med gronn 
spraylakk. I alt skal det I àr 
slippes 900-950 sau I bei-
teomràdene i Enebakk. Det 
er Akershus Fjellbeitelag 
som star for prosjektet, og 
Jon Mjonhi og kona ser til 
sauene i lopet av sesongen. 

lkke alle sauene ble slup-
pet I lopet av lordag og son- 

Politidemonstrasjonen: 

Enebakk var 
Peppesentept 

Ogsâ enebakkinger deltok 
i gârdsdagens demonstra-
sjonstog i Oslo hvor med-
lemmer av Norsk Politifor-
bund og Lensmannsetatens 
Landsiag fra hele landet stil-
te opp for a understreke sine 
krav. 

Politi og lensmannsetat er for-
lengst fratatt streikeretten. De 
liar ogsã forbud mot enhver form 
for aksjoner. I forbindelse med at 
etaten i sin tid gikk med pa det-
te, ble det gitt kiare garantier fra 
myndighetenes side om at det ik-
ke skulle fore til lønnsmessige 
tap for de politiansatte. Dette løf-
tet har myndighetene ikke hoidt, 
men etter etatens mening tvert 
imot diktert et lØnnsoppgjør som 
forverrer politiansattes kâr. Et 
av kravene er derfor reelie for-
handlinger om mediemmenes 
iønns- og arbeidsvilkar. siik at 

man fikk ved oppgjØret i 1975. 
- Det er et faktum at vi liar 

blitt liggende etter lønnsmessig, 
sier frstebetjent Stig Hansen 
ved Enebakk iensmannskontor. 
- Vanhige forhandlinger har ik-

ke fØrt fram. I iøpet av de siste 10 
ârene liar hovedstiliingene gâtt 
opp 1 iØnnstrinn, mens andre i 
samme periode liar gàtt tre trinn 
opp. Forskjeilene liar bare butt 
stØrre gjennom siste justering. 

Tjenestetvistlovens reglement 
gir frittstáende organisasjoner 
reell forhandlingsrett til eget fag-
departement. Et uskrevet for-
liandiingsreglement praktiseres 
slik at retten til etatvise for-
handlinger bortfailer. Dette er 
forliold som ogsá blir pâpekt 
overfor myndigheten i forbindel-
se med politiets demonstrasjon. 
- Vi liar etterhvert meget vans-

kelige arbeidsforlioid. sier Han-
sen. 
- Arbeidet er bdde krevende og 

ansvarsfulit, og vi er ofte utsatt 
for provokasjoner, void og kri-
tikk under tjeneste. 

Vi mener lØnnen ogsà bør sta i 
rimelig forlioid til disse âpenbare 
ulempene. Dc spesielle arbeids-
forlioldene gjør ogsá ofte at fa-
mihien blir hidende. Kona funge-
rer som vaktsentral, man skal 
ailtid vre tilgjengelig. Det er 
kiart man gàr lei av a jobbe gra-
tis og aidri ha fri, sier Hansen. 



VIKING 
Enebakk 

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

ISRF 
MCDL. AV NORSP(E 

nEcuskApsoyRAEns CODENJNG 

SKI 

VIGNETT 

MARKISER TANNLEGE 

Kipkebygden Foto 
1912 Enebakk 

***** ** * * * ** * 

Din moped og MC 
forhandler pa Strommen 
MOFEDER: 

Yamaha, Suzuki, 
Honda og Vespa 
Spesialtilbud pa 
tunge MC 
(uten innbytte) 
Deler, rekvisita til alle 
merker, samt MC utrust-
fling. 
HURTIG POSTORDRE. 

RUNE BERGS 
RACING & SPORT 
Stromsvn. 21 Stremmen 

TIf. 71 5414' 
************* 

/"Vi tar innbytte 
ved kjøp av vaskemaskin 
- komfyrer - kjøleskap 
- frysebokser m.m. 
Ring oss og hØr prisen, 
det kan lØnne seg. 
SØrumsgt. 78, tif. 7134 55 

~;Z Ji11orD'ôtiz 
5 ELEKTAOt 

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

Naun 

Adresse 

Postnr./Sted: 

TIf 

Byggekommune: 	 

Mesterhus bygges av 
din lokMe byggMester 
- fil terdighuspAs 

MESTER 

XY 

Navn 	  

SVARSLIPP 
Til Vignett 
Borgvn. 3 
1914 Ytre Enebakk 
Jeg onsker a abonnere pa Vignett. 

Kr. 80,- pr. 1/2 ar 

- - - - - - - - - - - - - - - - I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- - - - - - - - - - - - - - 

SØrumsgt. 78, tif. 7134 ssj 

ELEKTRONIKK 

Enebakk 
Transformor 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby, 

TIf. 92 85 40 

RORLEGGER 

Erik Kjelgaard 

[mobil 

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

097/57 419 094/27 522   

INNRAMMING 

CATERING 

BLIKKENSLAGER 

BENSINSTASJON 

ØYEREN BENSIN & 
SERVICE 

Bensin - olje - rekvisita 
Gatekjokken 

!nneh. Emil J. Andersen 
1911 Flateby, TIf.: 9281 32 

REGNSKAP 

Utsigts 
rammeverksted 

Alt i innramming. 
1911 Flateby TIf. 92 86 10 

ogsâ kveldstid 

EL-INSTALLASJON 

Str'Ømshorg & 
Enersen A/S 

utforer all I el-installasjoner 

1912 Enebakk TIf. 9263 00 

BILLAKKERING 

HELSE 

/ 	 

FRISOR 

GLASSMESTER 

NB, NB, NB. 
Har du noe a 
meddele dine 

sambygdinger? 

Prov en 
smâannonse i 

Uijjnitt 

OPTISK SYNSPROVE 
Dptker SYSTEIN KRDGH 

OPTISKE as 
,&serlveien 1, '1400 SKI Telefon 870524 

Enebakk 
Markiseservice 

Markiser Persienner Gardinbvett 
lnneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 

	.5 
tlf. 92 45 58 

Vebo-rør 
Utfører alt i varme-, sanitr-

og oljefyringsanlegg 

Arne Veiby 
tlf. (02) 92 86 43 

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. 

Clifford A/S 
Alt i mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
TIf. (02) 92 88 60 

	/ 

OSVALD NORDLI 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utføres 
1911 Flateby 
TIf. 92 84 68 

BIL-& MASKINBERGING 
SPESIALTRANSPORT 

ALT I BILGLASS 

TLF. DOGNVAKT 
(02) 887776 

MARTINIUSSENS BILSERVICE 

Herredsstyresalen onsdag 5. juni ki. 19.00 

Ulf Oppegard 
käserer om 

VIRKSOMHETEN VED ENEBAKKS VASSDRAG 
I GAMMEL OG NYERE TID 

med tegninger. 
Kaffe. 

Leif Fjeld synger akkomp. av Hâvard Oudenstad. 
Enebakk Historielag 

sammen med Bondelaget og Bondekvinnelaget. 
Ikke-medlemmer kr 15.-. 

Ski Classmester-
forretning 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

tlf. 87 34 55 
/ 	 

Homeopat Aud SkoghoR 	 l 
Kirkebygden 
TIf. 92 62 63 

Kun timebestilling. Treffes 
sikrest ettermiddag/kveld. 

Ullestrøm 
Classmesterforretning A/S 

Vi utferer raskt 
reparasjon og utskiftning 

av alle typer glass, speller mm 
til rimelige priser.  

Kirkegt. 14, Lillestrom - tlf. 713990 

Siw's salong 
TIf. 92 80 49 

Grendesenteret - 1911 Flateby 

INS TA LLASJ 0 NS FIR MA 

KJELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I 

EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

TIf. 92 86 94 
MobiltIf. 094/26165 

0. Freitag & Co 
Elektro-Mekanisk - Verksted 

Produksjon - reparasjon 
Sterkstrom - svakstrøm 

Bil - elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

TIf. 02/92 62 94 

BjØrns autolakk 
v/Bjorn Brunstrom, Flateby 

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

BR EN NLAKKERING 
/ 	 
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Prisstigningen bekymrer 
Arbeiderpartimet 

Venstres dilemma 

For en tid tilbake var avi-
sene fulle av karikaturtegnin-
ger av Venstres ieder som inn-
gikk ><ekteskap med Gro>>. pa 
lokaiplanet i Enebakk var 
man enda tidligere ute med 
ektepakten med Arbeider-
partiet. Samarbeidet har vart 
siden starten av denne kom-
munestyreperioden. 

For oss andre som kan be-
skue samarbeidet, fra orke-
sterpiass, i kommunestyret 
og formannskapet fortoner 
det seg som om Enebakk Ven-
stre er utradert i forhold til 
tidligere perioder. Vre et ha-
leheng til Arbeiderpartiets 
politikk, pa deres premisser, 
er tydelig et dilemma for Ven-
stre. Venstres Nilsen veiger 
angrep som det beste forsvar 
for a synes I landskapet. I sis-
te nummer av Vignett er det 
HØyre som far unngjeide. 
Tyngden og sakligheten i ar-
gumentene er dermed av un-
derordnet betydning. Det fal-
ler tydeligvis Nilsen tungt for 

brystet at HØyre skal bli sta-
ende som idrettens beskytter 
i Enebakk. Men dette er ikke 
av fly dato Nilsen. 

Ailerede i siste langtidsbud-
sjett hadde HØyre avsatt mid-
ler til idrettshall pa Flateby. 
Dette ble imidlertid nedstemt 
med Arbeiderpartiets og Ven-
stres hjelp. Mange andre eks-
empler kan nevnes. 

Det ma fortone seg som sØr-
gelig for den mere moderate 
delen i Enebakk Venstre a se 
seg pa kollisjonskurs med sitt 
eget valgprogram for perio-
den i en del saker. Det finnes 
nemlig flere eksempier pa det. 
Men a fØre en anonym til-
vre1se i skyggen av Arbei-
derpartiet vil vre et voksen-
de dilemma for Enebakk Ven-
stre i de kommende to ar. Vi 
venter spent pa fortsettelsen 
og nye utspill i angrepstaktik-
ken. 

Leif Almehagen 
Kommunestyrerepr. (H) 

VIGNETT 

	I 
S moa bapnsfopeldpe.' 
To boker verd 
a lese 

Dersom dere venter - eller har 

smâ barn er det nylig utgitt to 
bØker som kan gi mange râd og 
vink om hvordan forskjellige Si-
tuasjoner kan takies i startfasen 
av den nyfØdtes liv. 

Amme ditt barn 
Marie Messenger/Gylden-
dal forlag 

Boka omhandler fØlgende te- 
maer: 
Kap. 1. - beslutningen om a am- 
meKap. 2— hvordan kroppen lager melk. 
Kap. 3 - forberedelse til amming. 
Kap. 4— barnet kommer 
Kap. 5 - hjemkomsten 
Kap. 6 - amming i familien 
Kap. 7 - barnet vokser 
Kap. 8 - pA jobb og reise 
Kap. 9 - avvenning. 

Boka gir en grundig innføring i gleder 
og problemer forbundet med amming, 
men fremhever ogsA det positive ved flas-
keernring. Av forskjellige Arsaker er vi 
ikke alle like motivert til A amme vArt ny-
fødte barn, og dette betyr slett ikke at vi 
kommer til kort i forhold til barnet. Kap. 
5 tar bla. for seg teknikk ved flaskemating 
og stell av flasker. Her understrekes ogsA 
viktighete.n 	av. 	kroppskontakt 
mor(fãY/td'flt 

For A fA et fint forhold til ammingen er 
det viktig A forstA hva som skjuler seg 
<<bak>> melken som strømmer Ut av bryst-
et. 

Etter A ha lest kap. 2 øker f.eks. for-
stAelsen av hvordan og hvorfor melke-
prodUksjonen svinger. Melken <<for-
svinner>>ikke plUtselig, men kanØkes ved 
aktiv innsats fra mor/barn! 

Selv om kap. 6 omhandler forholdet til 
far og eldre søsken, savner vi ellers i bo-
ken en noe aktiv beskrivelse av fars rolle i 
ammingen. Utsagn i boken som at man-
nen overlever pA hermetikk en 

Venstres <<frieri>> til DNA var et 
stadig tilbakevendende tema i 
dagspressen for en tid siden. Hva 
Gro og DNA egentlig svarte, var 
noksa diffust. Utgangspunktet 
for DNA er at de vil styre alene, 
men muligheten for regjerings-
samarbeid med Venstre er heller 
ikke utelukket. 

DNA har foran tidligere vag 
invitert sentrumspartiene til 
samarbeid. Hvorfor skulle de nâ 
avsla et samarbeidstilbud fra 
Venstre? Venstre har vrt det 
partiet som sterkest har arbeidet 
for et sentrumsalternativ i norsk 
politikk. De andre sentrumspar-
tiene har ikke vaget a sta sam-
men med Venstre om dette. Der-
for er det at vi, i god tid for val-
get, matte gi vare velgere be-
skjed om hvilken av de to aktuel-
le flØyene  vi Ønsker a stØtte. 

Den politiske utviklingen de 
senere arene har gjort det aktuelt 
for Venstre a velge sosialistisk 
samarbeidspartner. Arsaken til 
at Venstre . Ønsker regjerings-
deltakelse framfor bare a stØtte 
en event. regjering, er at et re- 

periode 	 bør vere forhistorisk I vu- 
re dager. 

Temaet avvenning kunne med fordel 
vrt nrmere omhandlet. 

En del av kapiticne i boka inneholder 
en oppstilling over realistiske problemer 
som kan dukke opp i forbindelse med am-
mingen og gir gode tips om hvordan disse 
best kan loses. 

Amme ditt barn er en lettskrevet og 
oversiktlig bok som inneholder fine bil-
deillustrasjoner. Boka kan med fordel le- 
ses 	I gravid itetsperioden som en for- 
beredelse til ammingen, men er ogsA nyt-
tig A ha etter fødselen. 

Boka innbyr til A amme!! 

HjeIp! Barnet mitt 
sover ikke 
Tone Bergh Joner/Tiden 
forlag 

Noen som kjenner seg igjen? I 
sâ fall far du her vite at du ikke er 
alene ôm a slite med barns sØvn-
problemer. 

Her nevnes en del om ársakene 
til sØvnuro, og boka gjengir man-
ge intervjuer med smábarnsfor-
eldre som har hatt barn med 
søvnproblemer. Vi far hØre  hvor-
dan de forskjellige familier lØste 
disse problemene. Noen har fâtt 
hjeip i sâkalte sØvngrupper,  an-
dre gjennom samtale med psyko-
log 01. 

Problemet blir kommentert av 
psykologer som har erfaring fra 

mae sØvnuro  Os earn. 
Boka gir tips om hvilke av-

lastningsmulighe.ter man kan 
prØve, og ikke minst finnes 
adresselister til fagfolk og grup-
per som arbeider med problemet 
sØvnlØshet hos barn. 

Søvnproblemer eller ikke -- en 
del generelle tips omkring tema-
et søvn  hos barn er det a hente 
for alle smábarnsforeldre ved le-
sing ày denne boka. 

Frøydis M. Kvisler/ 
Grethe Renolen 

gjeringssamarbeid gir mulighet 
for stØrre  pavirknings- og gjen-
nomslagskraft for vare syns-
punkter. 

Venstre Ønsker at regjeringen 
Willoch far avlØsning.  Vi mener 
at en kombinasjon av DNA og 
Venstre vil gi en sunnere og bed-
re politikk enn en ren DNA-re-
gjering. Venstre star for noe an-
net og noe mer enn DNA og dess 
stØrre velgeroppslutning vi far, 
dess mer gjennomslag vii vi fA for 
var politikk. Til syvende og sist 
er det velgerne som bestemmer 
hvem som skal vre med og dan-
ne regjering, og ikke et enkelt 
partis ledere. 

Derfor; Ønsker du regjerings-
skifte og mener at Venstre star 
for viktige verdier i dagens sam-
funn, har du muligheten na. 
Stem Venstre ved det kommende 
valg! 
MILJØ + ANSVAR + NYTEN-
KING = VENSTRE 

Med hilsen 
Enebakk Venstre 

v/Tove Berg Nilsen (leder) 

Dette har státt a iese i pressen 
den senere tid. Ap bekymrer seg 
unØdig. Ved den borgerlige over-
tagelse i 1981 var reduksjon av 
den pa det tidspunkt galop-
perende prisstigning et av hoved-
malene for den nye regjeringen. 
Vi ar pa dette grunniag Ønske 
AP velkommen etter med sine 
bekymringer og bare konstatere 
at fra en prisstigningstakt p.a Ca. 
15% i 1981 er nivaet na nede pa 
vel 5%. 

Man kan jo spØrre seg hvorfor 
AP ikke bekymret seg mer for 
prisutviklingen i den perioden 
partiet satt i posisjon. I stedet 
ble det da innført prlsstopp 1 18 

a er  .  nevne.  •  e e pyn e se 
sagt pa statistikken vis - a - vis 
OECD. men sprekken kom ved 
prisstoppens oppheveLse og nd-
de altsâ, en topp 1 1981. Prisut-
viklingen i Norge ia frem til inn-
føring av prisstoppen pa linje 
med (noe over, noe under i perio-
der) utviklingen hos vare han-
delspartnere. Pga. Aps prisstopp 
og feilslatte Økonomiske politikk 
dro ikke Norge full nytte av den 
internasjonale konjunktur-opp-
gang som tross alt kom i be- 

gynnelsen av 80 arene. Derimot 
fikk vi et etterslep og gap i nega-
tiv retning i forhoidet til vàre 
handeispartnere som den nav-
rende regjering har sett som sitt 
mál a knappe mest mulig inn pa, 
men som den fortsatt siiter med. 
Vi kan imidiertid trygt si at Wil-
lochregjeringen er i ferd med a 
lykkes med oppgaven. Vi ser i 
dag bl.a.: 

- Ny vekst i industriinvesterin-
gene. 18% økning i 1984 i forhold 
til aret fØr.  Forventet stigning i 
1985 pa Ca. 25% 

- Arbeidsiedigheten for ned-
angâende tross Aps pastander 
om det motsatte. 

• .-  a e  -.  p. 	ange  .  ag 
som alilkevel sikret en real.lØnns-
vekst for alle grupper. 'fli og med 
LO's toppledeLse har sagt seg for-
nøyd med arets oppgjør. Sjeldne 
toner fra de kanter. 

Det rader igjen en fremtidsop-
timisme i norsk Økonomi tross 
Aps pastander om det motsatte. 

Aps oppskrift er pany og som 
tidligere a blase opp veksten i de 
offentlige investeringer og utgif-
ter til hØyder  som var Økonomi 
tross oijen ikke kan bre. Det  

•aksepteres til og med fra Ap-hold 
en <<viss prisstigning,,  som en re-
presentant for partiet enkelt sa 
det i en hervrende dagsavis for-
ieden! En stigning i prisstignin-
gen pa 1 prosentenhet vii vre 
nok til a spise opp alle ekstra-
beviigningene Ap har foreslatt 
pa sitt alternative statsbudsjett. 

Resuitatet har vi sett fØr. Nye 
og sterkere omdreininger pa 
skatteskruen igjen, Økende 
prisstigning, svekket konkur-
ranseevne i nringslivet med tap 
av arbeidsplasser som resultat. 
Det skapes ikke etter min me-
ning <<Ny Vekst For Norgè> med 
silk politikk. Etter 4 ar med bor- 

vinal -sien- 
lit til regjeringen Willoch er det 
hp omã ná frem i lyset. 

Bjorn Johannessen 
Enebakk Høyre 

POLITIM 

Losbikkjer 
Ved lensmannskontoret far 

man stadig melding om lØse 
bikkjer som blir tatt vare pa hos 
lensmannen til eierne dukker 
opp. Savner man bikkja si, er det 
lurt a melde fra om dette til lens-
mannskontoret. Ellers oppford-
res hundeeiere til a overholde 
den utvidede bandtvangen. Det 
er ikke by a ha hundene lØse i 
det hele tatt. 

Stjâlne kIr 
PA Flateby, like vd grensen til 

Rlingen er det funnet en del 
piast breposer med nye klr. 
Det dreier seg om klr som faller 
utenfor begrepet moteklr, og 
det er sannsynlig at dette er toy 
som er >> sortert Ut>> som ukurant 
etter innbrudd i en klesbutikk. 

Oldrikking 
Det er forbudt med Øldrikking 

pa offentlig sted, og vakthavende 
ved Enebakk lensmannskontor i 
helga, Stig Hansen, føier trang til 
A understreke dette. Var og var-
me har en tendens til a bringe 
med seg en del >>friluftsfester>> 
med Øldrikking pa spesielle ste-
der rundt om i bygda. sa ogsa en 
deli pinsehelga, selv om det ikke 
skjedde noe drastisk. Det er like-
vel forbudt med slike drikkelag 
av bade stØrre og mindre om-
fang, og man ma regne med re-
aksjoner fra politiets side. 

Odd Snap fpidde til 
GPO og fikk ne19. 



Alt k1aPt for Arets Pl.ankemarsj 

- Deltagerne bØr  ta seg 
god tid til a nyte naturen 
undervis, sier primus mo-
tor for Plankemarsjen, 
Gunnar Fjeldstad. 

Første áret deltok Ca. 170 i 
Plankemarsjen, og i for var 
det rekordoppslutriing med 
300 deltakere. Da deltok ogsâ 
HandiCaplaget. HandiCapla-
get skal ogsà i Ar delta i mars-
jen. og i likhet med i for, stil-
ler hestekiubbene pa Vangen 
og Stra opp med hest og kjØ- 

redoninger. Denne karavanen 
starter fra Fjell kl. 11.00, sã 
det lønner seg for deltagerne 
her a mote opp en time tid-
ligere. Karavanen gár over 
Bystermosen inn til RausjØ 
som ogsá er màlet for de and-
re deltakerne som starter fra 
Kirkebygden ved herredshu-
set - som tidligere àr. Turen 
fra Kirkebygden til Rausjø er 
ca 10-11 km, og man regner at 
vanlige turgâere som ikke er i 
trim bruker Ca 2 1/2 time pa 
turen. 

Bor ta god tid 
- Man bØr ta seg god tid, 

sier Gunnar Fjeldstad, - for 
det er et flott omráde, og 
mangt og meget a se og glede 
seg over pa ruta. 

En av hensiktene med Plan-
kemarsjen er. a fâ folk ut i 
marka, og kanskje fà dém til a 
glemme det de har rundt veg-
ga i noen timer. Far man fØrst 
kjØrt i gang folk, sâ kanskje 
det fØrer til at de kommer til a' 
bruke mer tid i marka pa egen 
hand seinere. Jeg vil ellers un-
derstreke at dette er en tur-
marsj, sier Fjeldstad. - Man 
bør ta det litt med ro, prØve a 
oppleve noe. Plankemarsjen, 
som fØlger  deler av den gamle 
plankekjØrerruta i Østmarka, 
er en turmarsj for hele fami-
lien. 

Kaffekos pa Rausjo 
RausjØ skole markerer av-

slutningen pa ruta, og her kan 
man hygge seg med kaffe, va- 

fler og saft, og pØlser som blir 
A M kjØpt  pa skolen. Ellers er 
det ogsá rasteplass midtveis 
pa ruta, for den som kan tren-
ge en pust I bakken, og et 
glass salt eller to. 

FØrstegangsdeltakere far 
medaije etter endt marsj. De 

som har gâtt fØr, fa.r arsmerke. 
- Vi Ønsker alle hjertelig vel-

kommen til a oppleve det fan-
tastiske landskapet i den 
sydlige del av østmarka, sier 
primus motor Gunnar Fjeld-
stad til slutt. 

Sondag 9. juni gár Plankemarsjen av stabeien. Det er 
nà tredje àr pa rad at denne marsjen arrangeres. Det var 
mediemmer i Ytre Enebakk Arbeierlag, med Gunnar 
Fjeldstad i spissen som i sin tid tok initiativet fit denne 
koseiige tradisjonen. - Men jeg vii gjerne understreke, 
sier Gunnar Fjeldstad, at fordi om det tiifeidigvis var Ytre 
Enebakk Arbeiderlag som innstiftet Plankemarsjen, er 
dette et heit upolitisk arrangement, hvor absoiutt alle 
onskes veikommen. - Dette har ingenting med poiitikk a 
gjore. 

TM 

I for deltok Handicaplaget for fØrste  gang, og hestekiub-
ben stilte opp med hester og vogner. 

sm 
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VIGNErF1' 

Odegardsveien0  
: 

Anleggsstart 1 august 
sam.men 

Grunnforhandlingene i 
forbindelse med oppru-
sting av Ødegãrdsveien er 
nã pa det nermeste av-
sluttet, og detaljplanleg-
gingen er kommet langt. 
Dersom ingen uforutsette 
hindringer dukker opp 
kommer arbeidene til a 
bli satt i gang i begynnel-
sen av august. 

Kommunens andel av 
kostnadene ved oppru-
sting av Ødegardsveien 
samt gang og sykkelvei 
langs denne er satt til 50 
prosent. Den Øvrige andel 
av kostnadene skal dek-
kes av Veidirektoratet I 
Akrshus. Kostnadene ved 
grunnerverv skal dekkes 
av kommunen. 

Nye veilys 
1 forbindelse med opprustin-

gen skal det settes opp nye veilys 
langs hele strekningen, og disse 
skal settes pa venstre side (altsâ 
motsatt side .av i dag), hvor det 
ogsà skal legges el-kabel og tele-
kabel i bakken. 

Kommunen og veisjefen skal 
betale kr 379 000 kroner av kost-
nadene for dette, mens 247 000 
skal dekkes av energiverket. 

Mandag behandler kommune-
styret saken, og formannskapet 
har enstemmig gátt inn for rad-
mannens innstilling som gái. ut 
pa at kommunen forplikter seg 
til a betale 50% av investerings-
kostnadene, og samtidig at 
veilysanlegget utfØres som et 
jordkabelanlegg, hvor kom-
munen vil dekke sin del av kost-
nadene. pa forslag fra May Stran-
dos Johansen (A) vedtok ogsa 
formannskapet at det forutsettes  

at fylket dekker sin andel av 
kostnadene. 
89 grunneiere 

Kommunestyret skal ogsa be-
handle forslag til avtale med 
grunneierne i mandagens mote. 

PA den strekningen anlegget 
berører er det 87 grunneiere. 
pluss Enebakk kommune og 
tomteselskapet. Det foreligger 
forslag til avtale med 67 av disse. 
- Noen avtaler er fortsatt ute hos 
grunneierne som skal se nrme-
re pa dem, sier radmann Bjorn 
Halvorsen. - 3-4 av grunneierne 
har man enna ikke ftt avsluttet 
forhàndlingene med, men har 
hap om a fà gjort dette i løpet av 
innevrende uke. Det skyldes 
blant annet at enkelte folk har 
vrt vanskelige a treffe. Mye av 
disse forhandlingene har foregatt 
pa kveldstid. - Jeg ma imidlertid 
understreke at forhandlingene 
har gatt greit, og vi har blitt mØtt 
pa en meget positiv mate av de 
aller fleste grunneiere. Bare en 
grunneier har sa langt vist liten 
vilje til a forhandle. 
Mest tomtegrunn 

Forhandlingene med grunn-
eierne langs ødegardsveien er 
fort av radmann Bjorn Halvor-
sen, kommuneingeniør Staff 
Iversen og avdelingsingeniør Sil-
jebøl, og overingeniør Ole Moen 
har representert Veisjefen i for-
handlingene. Det erstatningstil-
budet forhandlingsutvalget be-
stemte seg for a tilby grunneier-
ne er 20 kroner pr kvm. tomte-
grunn, kr 7 pa kvm dyrka mark 
og kr 35 pr kvm. forretningstomt. 
Det meste av grunnervervet er 
tomtegrunn. Ellers er det fore-
slatt a gi grunneierne erstatning 
for tap av stØrre  hekker. pryd-
busker ol. samt flytting, av gjer- 
der. 	 Totalt 
skal det erverves 9 405 kvm areal 

- Vi har mØtt  svcert positive 
hoidninger hos de grunneier-
ne vi harforhandlet med, sier 
râdmann BjØrn Halvorsen... 

av de 67 grunneierne det forelig-
ger avtaleforslag for. - 8 640 av 
disse karakteriseres som tomte-
areal. Tilsammen ma man ut 
med en erstatningssum pa 525 
tusen kroner. 
Ferdig i 86 

- Det som skal gjØres med øde-
gardsveien, er at man langs hØy-
re side og oppover far en 2,5 me-
ter bred gang og sykkelvei med 
grØft pa begge sider, slik at man 
totalt beregner 3 meter bredde til 
denne veien, sier radmann BjØrn 
Halvorsen. Noen steder har vi 
vrt nØdt til a gâ nrmere ho-
vedveien enn normalt med denne 
gangveien, og pa disse stedene 
blir det da satt opp autovern. 
Selve ødegardsveien beholder 
stort sett den bredden den har i 
dag, then enkelte steder skal den 
rettes ut og utvides. pa veien 
skal det legges masse i 20-25 cm 
lag alt etter behov, pa dette topp-
dekke i asfalt. Arbeidene skal pa-
ga kontinuerlig fra anleggstart 1 
august og fram til ferdigstillelse i 
86. 

Arbeidene er lyst ut pa anbud. 

Endelig 

<<Sammen er vi dyna-
mitt>>, er det ikke slik 
det heter i en velkjent 
frase? Na skal det i alle 
fall bli korpsmusikk sâ 
det smeller i Enebakk. 
Bade Enebakk ung-
domskorps og Flateby 
musikklag hadde pro-
blemer med bemannin-
gen. Dette forte i sin tid 
til at et lyst hode av-
stedkom med den ideen 
at en sammenslãing av 
de to musikkinstitusjo-
nene burde vere mu-
hg. Men saken kokte 
dessverre bort I <<kâ-
len>>. 

For en tid siden ble 
det fØrste skrittet tatt i 
retning av en sam-
menslâing, og den førs-
te felles Øvelse gikk av 
stabelen, med Cato Jo-
hansen som dirigent. 
Man ma vel ha by til a 
si at ytringene og flate-
byingene fant hver-
andre godt. Na'pa øvel-
sen er det munter og 

optimistisk stemning. 
Den endehige avgjØrel-
sen om en sammen-
slâing er ennâ ikke tatt, 
men det skulle undre 
055 stort om vi ikke ne-
ste 17. mai far et nytt 
innslag i musikkbildet 
i Enebakk. I dag fore-
gar Øvelsene pa Stran-
den skole ogYtre Ene-
bakk ungdomsskole om 
hverandre, men sann-
synhigvis vil Øvelsen 
bli lagt fast til ung-
domsskolen i Kirke-
bygden, fordi da er man 
som kjent midt i mel-
lom og man klarer kan-
skje a friste kirkebyg-
dinger til a ta-fram hor-
net og bli med. Kirke-
bygdinger er nemlig 
mangelvare I korps-
sammenheng i Ene-
bakk. Det Enebakk 
ungdomskorps/Flateby 
musikklàg.. haper pa, er 
at enda -flere dukker 
opp pa øvelsene. Inter-
essert? MØt opp da vel. 



/ 	 

Ingrid Myhrer og Gerd Buer ifull sving med a pynte opp rundt sykehjemmet 	 

Av. Bjørg Olerud Pettersen 

Man kan iblant hore: -. Det eneste jeg har a 
selge er mi arbeidskraft, og den selger jeg 
dyrest mu Pig. Dette stemmer ikke pa en del av 
de ansatte pa Enebakk syke- og aldershjem. 
Heller ikke pa medlemmer av Lions-kiub-
ben 

Torsdag 23. mal var dagen Lions-kiubbens 
medlemmer hadde blinket Ut til dugnadsar-
beid pa sykehjemmet. Den store tomten 
rundt huset kunne lett bli et langt lerret a ble-
ke, om ikke Lions-kiubben og de ansatte sb 
seg sammen for a ta et krafttak et par kvelder 
ârlig pa varen. 

Kraft ma man bruke nar upboyd mark skal 
forvandles til parkanlegg. 

Det hakkes, rakes, saes og plantes, til fryd 
for beboerne som kan iaktta det hele fra yin-
duene sine og daglig-beundre resultatet. Able 
har ikke like god anledning til selv a ta seg Ut 

i skog og mark, og glede seg over naturen 
etterhvert som sommeren skrider frem. 

P6 Enebakk sykehjem begynner det na a 
bli riktig flott. Krokusen titter frem, sà fort 
snoen har sildret vekk I sma livlige bekker. 
Tulipanene, hoyreiste og flotte, bekrefter at 
det er var. Frukttrrne er det neste man er 
opptatt av. Roser og bbomster gleder til langt 
utover hosten. 

I âr ble det en ekstra overraskelse da Moni-
ca Bakken, som selv har drevet tram sam-
merbbomster i drivhus med tanke pa syké-
hjemmet, dukket opp med hakke og spade. 
Hun har til na gift mange timer av sin fritid for 
a plante dette I verandakasser og rundt om-
kring der det gjor seg og trives best. 

Etter tungt arbeid, horer mat til. Den tar 
Bent Ostli seg av. I ar var det rommegrot-
kokingen som ble kokkens dugnadsinnsats. 
Det yule vre lett a f5 underskrifter pa at det 
er en av hennes mange spesialiteter. 

ORK ENSANDALER 

1 

Her slipper vr 
og vind til 

STOPP TYVEN 
Installer var innbruddsalarm og 
vr trygg i ferien. FG-godkjente 
anlegg gir rett til rabatt pa forsik-
ringspremien. 	FG-forsikringssel- 
skapenes godkjennelsesnemnd. 
Jeg onsker nrmere opplysnin-
ger. 

Navn 	  

Adr 	  

	Tif. 	  

Stromsvn. 97— 2010 Strommen 
Alt innen alarm- og svakstromsanlegg 
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VIGNETT (D 
Sel.ep for Dpivs ml.niputtep 

Driv II mØtte Vestby II til sin 
første kamp for áret pa Brand-
stadbanen i HØlen. 

Det var en spent gjeng som en-
tret banen, men med en gang 
dommeren blâste kampen i gang 
gikk Driv opp og scoret sitt fØrste  

mâl. Alle kjempet hele kampen 
igjennom, og lØnn for dette ble 
seier med 6-3. 

Maiscorere ble Hans Petter 
Haug 2 mal, Glenn RØkeness 2 
màl og Kai-Henning Holm 2 mâl. 
DFI er Drivs neste motstander. 

L ikestillingsutvEliget vii 
delta. i ansettelsess.akep 

Skal leder for likestilings-
utvalget ha storre innflytelse i 
administrasjonsutvalget i an-
settelsessaker? Derorn strides 
politikere og radmann for tiden. 
Radmannen mener at likestil-
lingshensyn I forbindelse med 
ansettelsessaker i administra-
sjonsutvalget er tilstrekkelig 
ivaretatt gjennom gjeldende 
lover og regelverk, bade I kom-
munebov, og de nylig vedtatte 
personalpolitiske retningslin-
jer. Tilhengerne av en storre 
innfbytelse for likestillingsutval-
get mener at lederen for Ut-
valget skal fA tilsendt de sam-
me saksdokumenter i tilset-
tingssaker som administra-
sjonsutvalget far, og at leder 
for likestillingsutvalget ogsa 
skal ha mote-, tale- og forslags-
rett ved behandling av tilset-
tingssaker. 

I dag fungerer det slik at like-
stillingsutvalget far administra-
sjonsutvalgets sakslister til-
sendt, men uten oversikt over sØ-
kernes utdannelse og praksis. 
Dette er i overensstemmelse med 
et enstemmig formannskapsved-
tak av januar 1982. 

Da saken var oppe I formann-
skapet for etpar uker siden, inn-
stilte râdmannen pa a avslã fore-
spØrselen fra likestillingsutval-
get om deltakelse i ansettelses-
saker. 4 stemte for denne innstil-
lingen mens 5 gikk inn for Per 
Kongsnes' forslag om a imØte- 
komme 	likestillingsutvalgets 
Ønske om a fá tilsendt alle saks-
dokumenter i tilsettingssaker, 
samt a ra tale-, mote- og forslags-
rett i administrasjonsutvalget 
ved ansettelsessaker. 

- Avtalen om medbestemmeise 
reguierer administrasjonsutval-
gets sammensetning, sier rád-
mann BjØrn Halvorsen. Regle-
ment for administrasjonsutvalg  

fastslár at dette er kommunens 
hovedutvalg i personalsaker. Li- 
kestillingsutvalgets 	represen- 
tant kan derfor ikke gis stem-
merett i administrasjonsutval-
get. Kommunens reglement for 
dette utvalget matte endres der-
som en representant for likestil-
lingsutvalget skal kunne delta i 
møtene med tale- og forslagsrett. 

- Dessuten, sier Halvorsen, - plik-
ter administrasjonsutvalget, som 
hovedutvalg i personalsaker a 
rette seg etter likestillingslovens 
bestemmelser og intensjoner. 
Det finnes ogsá klare bestem-
melser i hovedoverenskomsten 
som innebrer at likestillings-
tanken skal fremmes i ansettel-
sessaker. Dersom to sØkere star 
helt likt, skal den av dem fore-
trekkes som det er frrest an-
satte av pa arbeidsplassen. Det 
er klart at et seriØst arbeidende 
hovedutvalg i kommunen skal ta 
hensyn til dette. 

Hensynet til likestilling mel-
lom kjØnnene  er ogsâ nedfelt i de 
nylig vedtatte person alpolitiske 
retningslinjer. Ellers finnes det 
flere kriterier a ga ut fra i anset-
telsessaker. Teori, praksis, skik-
kethet o.s.v. Jeg synes prinsipielt 
ikke det er riktig a fokusere for 
mye pa en side av saken. Andre 
hensyn ma ogsa tas. Det totale 
bildet ma vre det avgjørende. 

I den innstillingen jeg har lagt 
tram om a avslá likestillings-
utvalgets Ønske om storre inn-
flytelse i ansettelsessaker, ligger 
det likevel i kortene at likestil-
lingsutvalget pa eget initiativ 
kan avgi uttalelser og be om a fâ 
nrmere opplysninger, dersom 
det er Ønskelig, sier Halvorsen. 

Mandag kveld skal kommüne-
styret ta stilling til om likestil-
lingsutvalget skal fá storre inn-
flytelse i ansettelsessaker i ad-
ministrasjonsutvalget. TØr man 
spa friske fraspark fra de folke-
vaigtes talerstol denne kveiden? 

Flott [IF inn--
sats p A Hamap 

Storhamar-cupen har 
gatt av stabelen sist heig, 
og det med star deltagelse. 
Enebakk IF var ogsa 
sterkt representert pa Ha-
mar sist heig. Hele seks lag 
fra ElF var i ilden. 

Vi far opplyst Ira sen-
tralt hold I ElF, at piker 14 
vant finalen i B-puljen, og 
at gutter 12 vant finalen i 
A-puljen. Begge disse la-
gene fikk utdelt en lag-
pokal, mens gutter 12 fikk 
fØrste napp i en vandrepo-
kal. 

Formannen vil gjennom 
Vignett fâ takke alle la-
gene for strâlende innsats, 
dessuten sender han et 
hjertesukk til politikerne 
her i Enebakk, og Ønsker 
seg en idrettshall pa Flate-
by der man kan jobbe vi-
dere med det utmerkede 
spillermaterieliet I ElF. 



I ((Monkey team- samarbeider man om âfä lØpsbilene i sikker stand for lØpene. 

VIGNEtF 

Bilmoss I Enebakk: 

Disse gale unge mennesker i disse skranglete biler. Silk 
vii mange i visse bilkretser karakterisere bilcross. Stygge 
tunger karakteriserer biicross som ((railycross for fattig-
folk, men hva er egentlig biicross? Vi sakser fra reglemen-
tet: Deltagervognene skal vre rimeiigst mulig i anskaffel-
se og istandsetting. Og videre: <<Deltagerne ma vre be-
redt til a selge bilen for en sum beregnet oppad til kr 
5 OOO,-. Dette gjores fordi man vii holde standaren pa vog-
nene nede, sa ikke ressurssterke deitagere kan iage en 
vogn med store fordeler framfor andre. 

(Espen Nordhagen) 
Biicross ma absolutt ikké for-

veksles med raliycross. Bilcross 
er en bilsport uten de alt for sto-
re kostnadene, som hvem som 
helst kan drive. I Ytre tinner vi 
en hyperaktiv gjeng, som driver 
meget aktivt med denne spor-
ten, ja de pástâr endog selv at 
de har Norges beste damekjøré-
re i sin midte. Uten at vi skal 
diskutere denne pâstanden 
nrmere konstaterer vi at Be-
nte Schea, Vera Bakke, Grethe 
Esbjug og Kari Stuvseth har 
herjet stygt pa resultatlistene. 
De har forsynt seg grovt av pre 
miebordet, og dette har bidratt 
til en viss interesse fra iokai-
pressen i det siste. Vi motet 
denne glade gjengen pa Foss-
nes gârd, like utenfor Bogerud 
tekstil. Her er de ifull gang med 

<<mekking>< i stor stil. For en 
uinnvidd, vii det umiddelbart 
se ut som en bilkirkegârd dette, 
men det er heit feil. Det som 
ved fØrste Øyekast kan se ut 
som vrak, er iØpsbiler for <<Mon-
key team,,  fra Enebakk. Heie 13 
kjØrere teller denne gjengen, 
men det er flere med i miljØet 
rundt, sá 20 mennesker er intet 
gait tail i dette teamet. Biicross 
er som for nevnt en meget spe-
siell idrett. Lokaipressen har la-
get et poeng av at det ikke ak-
kurat er pene biler det kjØres 
med, og med henvisning til en 
bestemt episode blir bilcros-
sutØverne beskyidt for a ha fun-
net sitt viktigste verktØy i sieg-
ga og brekkjernet. Det skal som 
sagt gjØres biiligst mulig, men 
det betyr ikke at det er en ha-
sdardiøs idrett. En liten del av bilcrossentusiastene i Ytre samlet pa lØpsbilene sine. 

Sikkerheten blir ailtid satt i 
høysetet far vi opplyst. FØr  bile-
ne far by til a starte i et iØp,  blir 
bilene grundig sjekket av kva-
litisert personeli, og sikkerhets-
utstyret som blir brukt viker ik-
ke tiibake for de strengeste sik-
kerhetskrav. VeitebØyier  (god-
kjente selvsagt), og fire-punkts 
sikkherhetsseler er standard pa 
bilene. FØreren er sikret med 
flamme/brannsikker 	dress, 
hansker og hette, og selvsagt 
stiller man med hjelm. Disse 
sikkerhetstiltakene har fØrt  til 
at det svrt, svrt sjeiden for-
ekommer skader i bil-
crossmiljØet. Flere av førerne 
har gátt rundt, og havnet pa ta-
ket uten andre skader enn en 
sáret stoithet, og den leges fort i 
det flotte og vennlige miljØet 
rundt denne sporten. 

,,Monkey team- er ingen of-
fisiell kiubb eller forening. Det 
hele begynte i 1983 med Per 
Bjerkland og Kari Stuvseth 
som aktive kjØrere. Utviklingen 
skjedde gradvis, og snart var de 
i et sâpass stort antali, at de 
skaffet seg et fast sted a vre. 
Gjennom venner og bekjente 
fikk de seg en plass pa Fossnes 
gard. De pusset opp potetkjei-
leren, og vips - der hadde de et 
sted a oppholde seg. Snart var 
det kiart for <<import<< av en mo-
torkyndig mann, som etter det 
vi far opplyst, har postkassa pa 
Ryen i Oslo, men i realiteten 
holder til i Enebakk. Dette fordi 
han liker miijØet, ogsá har han 
butt veidig god venn av en av 
de kvinnelige kjØrerne. Ove 
Stuvseth, som er ivrig med i 
gjengen, kan vel kailes en slags 
primus motor, men han mot-
satte seg pa det mest bestemte 
titelen formann, eller ieder. 
Vi har et kartotek over de som 
deitar pa de forskjeliige stevne-
ne, men ellers er vi noksâ iØsiig 

sammensatt, seiv om mange av 
oss henger her nede daglig, sier 
Ove Stuvseth. Pa spørsmaiet 
fra oss om de Ønsker seg mange 
nye medlemmer til teamet sva-
rer Ove: - Vi vii gjerne at det 
kommer folk hit for a fA rad og 
vink om biicrossporten, dess-
uten er aile velkommen til oss 
for a ía biltips over en kopp kaf-
fe, kort sagt: aile er velkomne I 
miljØet her hos oss, men vii har 
ikke plass til flere biler her 
nede. 

- ønskes mere plass? 
- Vi Ønsker oss meget sterkt 

et sted hvor vi kan trene og te-
ste bilene fØr  vi drar ut pa stev-
ner. Hittil har ingen av oss hatt 
muligheten til a foreta noe som 
helst som kan ligne en test, 
hverken av bil eller fører. Det er 
ikke sa mye som trengs. Det 
holder med et omrade hvor vi 
kan kjØre  bii uten a forstyrre 
omgiveisene. Vi vet at andre 
kiubber bruker sand og grustak 
til trening. Vi etterlyser derfor 
en person som er interessert i 
bilsport, samtidig som vedkom-
mende har et omrade som kan 
brukes til vart formal, og selv-
sagt er villig til a la oss bruke 
det. Vi er ikke bare ungdommer 
i kiubben, et par foreidre og en 
hel rekke andre voksne men-
nesker er med, sá det hele vii 
hele tiden forega i ordnede for-
hold. 

Vi i Vignett vii sannsynligvis 
fØige -Monkey team<< med 
spenning utover. 1. og 2. juni 
reiser de til Hamar for a delta I 
et stort stevne der. Sannsyn-
iigvis vii det bli <<jomfrutur<< pa 
en eller flere av de som har til-
knytning til kiubben. Vi1 du vi-
te enda mer om denne sprø og 
herlige gjengen, mot opp pa 
Enebakkdagene til sommeren, 
der skal de holde en demonstra-
sjonsoppvisning far vi opplyst. 



ARBEIDETS ART 	KODE: IA 	- 	-  
I = MIJRER 
J = RØRTSF.GGER 
K = MALER 
L = ANNET' ShRARBEIDE 
M = ENKEL SERVERING I 

BYGGE PER I ODEN 
N = TRAKTOR MED REDSKAP 
0 = LASTEBIL -MED REDSKAP/ 

TØMMERBIL 
P = ANNET IKKE SPES: REDKAP 
S = RABATTER 
T=ANNET 	 

A= PENGEBELØP 
B= TØMI1ER I M3 
c= KORN I KILO 
D = GAVER/MATER IA T,FR' 

OMSETT BARE 
GAVER-INVENTAR / 
DEKORASJON 
VANLIG ARBEIDE/ 
INNSATS 

G = SNEKKER 
H= ELEKTRIKKER 

KODE A  VIL ViERE GRUNNLAGET FOR BEREGNING AV ANDELS-
INNBYDELSEN SENERE I AR. 

N.B. 	GI MED GLEDE 	 

6. BESKRIVEtJSE 	1  A —  Jei.5Oc2, 	 I 

I hi - 	 Lu 	, 	, 

j 	
- 	 maj  

Sirkus I Fieliveiffien 
var og sirkus hØrer sam-

men, og iØrdag ettermiddag 
var turen kommet til Ytre, 
nrmere bestemt fotballplas-
sen i Fjellveien. Visste du det 
ikke? Ikke vi helier for vi ble 
tilkalt av en bud dame pa tra-
den: - Det er sirkus i Fjell-
veien. 

Og ganske riktig. Det var 
full fart, og stor publikums-
oppslutning i det vakre, var-
me sommervret. 

Det var barn i Fjehlveien og 
vestbyveien som sto for sirku-
set. Programmet var upakla-
gelig, for her var bade klov-
ner, linedansere, akrobater, 
tryllekunstnere. Her var fak-
tisk ogsa dokketeater som 
viste eventyret om RØdhette 
og ulven. 

Det var Thomas Tostrup 
(10) og Stian Dybdal som fant 
pa det. De fikk andre med seg, 
og en fjorten dagers tid Øyde 
ungene inn programmet oppe 
pa fotbailbanen. Foreldie 
stekte vafler og kokte kaffe 
shik at publikum kunne ha 
noe a kose seg med under 
forestillingen. 

Det kom inn 323 kroner pa 
salget - og pengene skal de 
dyktige sirkusartistene sende 
til Redd Barna. 

De dyktige sirkusartistene samlet pa et brett etter den vel-
lykkede forestillingen. 

V[GNETT 

Framdriftsplanen for Grendehus  I Ytre holder: 

Skj6PM&? skal kartlegge. dot 
sgimlede  dunnadenatoneinlet 

Slik fyller du ut pa skjemaet hva slags dugnadsarbeici du kan tenke deg a delta med. 

Og s  er det bare a fylie 
ut skjemaet med diver-
se personalia, og det 
viktigste, hva man kan 
tenke seg a bidra med 
til Grendehuset. 

Og tro endelig ikke at bare 
hândverkere og andre fagfolk 
har noe A fylle inn i et slikt 
dugnadsskjema. Visst kan du 
bidra med floe! Det kan vre 
tØmmer, korn, gayer av ymse 
slag, vanlig arbeidsinnsats 
(rydding osv.) Og har du intet 
annet a tilby, ja, sà tth til med 
et pengebeløp. Pd skjemaet 
finnes ogsá en egen rubrikk 
for det. Beløpet du antyder 
her vii danne grunniag for be-
regning av andelsinnbydelsen 
senere i ár. 
Dugnadsinteresse 

Helt fra pásketider og fram 
til ná, har interimsstyret mer-
ket en stadig stigende dug-
nadsinteresse pa forskjeiiige 
omráder nár det gjelder gren-
dehusprosjektet, sier inter-
imsstyrets formann, Trond 
Botness. Vi har fàtt heit kon-
kret signaler pa at folk er vii-
lige til a ta i et tak. Inger LØ-
ken Takla stiller til ràdighet 
regnskaps- og EDB-service. 

EDB-koordinering 
Denne EDB-servicen vii vre 
av uvurderlig nytte i arbeidet 
med a koordinere dugnaden. 
BarbØl Trelast har lovet a 
senke prisene til nesten netto-
belØp i forbindelse med pro-
sjektet, og Peter ButenschOn 
er sammen med en kamerat, 
villig til a tegne huset. Disse 
tegningene skal leggges frarni 

Men sa langt det er mulig vii 
man prove a komme frem til 
en planlØsning som flest mu-
hg blir fornØyd  med. 

Andre som allerede har bi-
dratt med dugnadsinnsats, er 
firma FrØland & Co i Râ-
dyrveien, som har trykket 
dugnadsskjemaene uten ye-
derlag. 

Verd a merke er det at alle 
som bidrar med gratisytelser 
far dette registrert som dug-
nad. 
Gárdbrukere gir tømmer 

Alle som har butt spurt til 
ná om bidrag i en eller annen 
form til Grendehuset har vrt 
positive. Det har ikke vrt 
nei i de gârdbrukeres munn 
som har butt spurt om a gi 
tØmmer til huset. NA er det 
bygdefolkets tur til a vise at 
de virkelig Ønsker et Grende-
hus. 

Hjelp til utfylling 
Om ca 14 dager vii en grup-

pe fra foreninger og lag, samt 
medlemmer av Lions ga rundt 
og samle inn dugnadsskje-
maene. De skal ogsa svare pa 
spørsmal i forbindelse med 
utfyhling av skjemaet og hjel 
pe til med utfyllingen dersom 
noen Ønsker det. Tomta man 
hele tiden 'har hatt i tankene 
til Grendehuset er omradet 
mellom Mjrhallen, parke-
ringsplassen og Kares Daglig-
vare. 

Frie hender 
Interimsstyret har na av-

kiaret med kommunen at 
man stort sett har frie hender 
innenfor dette omrádet. Det 
skal bare avsettes en tomt 

Er du en av skep-
tikerne nâr det gjelder 
a bygge grendehus i Yt-
re Enebakk? Da skal du-
lese dette. Planene er 

nâ hundre prosent kon-
krete. Interimsstyret 
holder tritt med fram-
driftsplanen, og nâ er 
det din tur til a yte ditt, 

du som bor i Ytre Ene-
bakk. I dag og i morgen 
vii aile husstander i Yt-
re Enebakk fá et <<dug-
nadsskjema>> i posten. 

Mange onsker 
Det er kiart at vi ikke kan 

greie a gjore alie UI lags nàr 
det gjelder Ønsker for dette 
huset, sier Trond Botness. 

klausulen. Ellers ma jeg un-
derstreke at takket vre et 
svrt positivt og entusiastisk 
interimsstyre. har planene na 
kommet sà langt som de har. 
sier Botness. 

Nye forskrifter 
for kloakkavglftep 

Mandag skal kom-
munestyret ta stilling til 
nye forskrifter for kioakk-
avgifter. 

Forskriftene bygger pa 
eksisterende forskrifter, 
og erfaringer med disse, 
samt Miijøverndeparte-
mentes <<forsiag til nor-
maiforskrifter for kom-
munene. 

De nye forskriftene innebrer 
blant annet at tilknytningsavgif-
ten heretter skal beregnes pr. 
kvadratmeter bruksareal i stedet 
for pr. kvadratmeter leieareal pr. 
boenhet. for annen bebyggelse 
enn bolig/fritidsbebyggelse, inne-
barer forsiaget at tilknytnings-
avgiften beregnes etter dimen-
sion pa tilførselsledningen.. 

Forslaget til de nye forskrif-
tene legger ogsa opp til at ârs-
.avgiften for bolig og fritidsbe-
byggelse heretter skal baseres pa  

stipulert vannforbruk pr. boen-
het avhengig av bruksareal. I dag 
blir arsavgiften beregnet pr. ku-
bikkmeter vannforbruklkloakk-
mengde i 5 avgiftsklasser, og 
yannforbruklkloakkmengde er 
fastsatt til 2 kubikkmeter/kva-
dratmeter <ieieareal>> pr ar. 

I de nye forskriftene er det ogsa 
tatt med et punkt som gir rom for 
en differensiering av stØrrelsen 
pa tilknytningsavgiften. 

Arbeidet med omregningen fra 
leieareal til bruksareal er ganske 
omfattende, og kan ikke settes I 
gang fØr  kommunestyret har 
godkjent de nye forskriftene. en-
delig beregning av avgiftsnivaet 
kan heller ikke foretas før  over-
nevnte omregning er foretatt. 

Bade Bygningsradet, Drifts og 
Anleggsutvalget og teknisk styre 
har anbefalt godkjenning av de 
nye forskriftene. Et enstemmig 
rormannskap har ogsa gátt inn 
for radmannens innstilling pa. 
godkjenning av forskriftene. 



300 hestekrefter  tar godt med seg. Her er det den stØrste  bulidozeren til Pettersen & 
Wattum i full sving. 

uitdozE 

Knut Wattumforan sitt viktigste redskap for bakkeplanering - ikke akkurat noe man 
bruker i hagen. 

VIGNETT 

Bakkeplanpring ,  

Nedgangen I tailet av husdyr her i Enebakk, har bokstave-
hg tait fâtt dyptpløyende konsekvenser for iandbruket. Nâr 
taliet pa beitedyr gâr ned, bhir beitemarkene liggende brakk. 
Ofte er det silk at det som for var beitemarker, er av en silk 
forfatning at landbruksmaskiner ikke-har noen mulighet til a 
komme seg fram. Det kan vre for bratt, eiier det gâr bekker 
I omrâdet. Losningen pa dette probiemet er at man rett og 
siett pianerer jorda Ut, silk at skurtreskere, traktorer og an-
dre maskiner kommer til. Man gjør aitsâ omrâdet om til 
maskinjord, silk at man kan dyrke korn elier annet. 
For a utfore dette trenges redskap som star i stii til opp-

dragets art, med andre ord ingen smâ maskiner. Pa Krogs-
bol I Kirkebygden er man i gang med et slikt prosjekt. Ca. 40 
màl skai omgjøres til maskinjord. 

(Espen Nordhagen) 
Sam det gâr frem av bildet, er 

det ikke smâ mengder jord som 
tas under behandling, men sâ 
er det ikke akkurat hagered-
skap sam benyttes heller. En 40 
tonns bulldozer med 300 ar-
beidsvillige hester, samt en 18 
tonns <<lillebror> av samme sla-
get, men med brede belter, hjel-
per Petter Pettersen og Knut 
Wattum I det krevende arbei-
det. Pettersen & Wattum a's 
heter naturlig nok firmaet som 
star for en star del av bakkepla-
neringen i Enebakk. Knut Wat-
tum opplyser at det er mer enn 
nok a henge fingrene i. De har 
oppdrag til langt utpà sam-
meren neste ar. 

Enebakk gjart husdyrbeiter am 
til fruktbar jord, og herreds-
agranon Anders Lien har en fin-
ger med her agsã. Hans etat for-
etar planlegging og oppmaiing, 
dessuten er det fylkesland-
brukskontoret i Kirkebygden 
som gir Økanomisk støtte til 
bakkeplaneringen sam blir for-
etatt i kommunen. 

Men det er ikke nok med det. 
Herredsagronamen foretar app-
màling og til slutt befaring og 
gadkjenning av det behandlede 
omradet. Uten at vi skal fyre 
app under lokalsjavinismen i 
Enebakk, sa kammer vi I alle 
fail ikke utenom at det tross alt 
er forskjell pa Ytre og resten av 
bygda - ihvertfall topografisk. 
Omradene rundt Øyeren, altsà 

Og det jobbes amtrent dog-
net rundt. Sommeren er hØyse-
song for slikt arbeid, far vi opp-
lyst. sa snart jorden er av en 
silk beskaffenhet at den kan be-
handles, setter man i gang. 
Knut Wattum opplyser at det 
ikke er uvanlig at det biir opptil 
100 arbeidstimer i uka. Ikke no-
en 9-4 jobb pa de gutta, nei, selv 
am Wattum med bekiagelse i 
stemmen sier at det er vanske-
hg a fA mer enn 20 arbeidstimer 
i dØgnet (!). Om vinteren er det 
av naturlige àrsaker stille rundt 
de to buildozerne til Pettersen 
& Wattum. Da benyttes tiden 
til reparasjoner, og annet stell 
som maskinene ma ha for a fun-
gere tilfredsstiilende til sam-
meren. 

Hvis noen er spesielt inter-
esserte, kan vi opplyse at Knut 
Wattum er spydeberging, men 
am sommeren har han oftest 
bare adresse <<Spebberg>>, han 
er som oftest i Enebakk og pla-
nerer bakker for bØndene. 

Bakkeplaneringen i Enebakk 
har foregátt en god stund, far vi 
opplyst pa fylkeslandbruks-
kontoret. Helt siden 60-ârene 
har bØnder rundt omkring i 

Dalefjerdingen og oppover mat 
Flateby, er en god del mer ku-
pert enn ytterbygda. Dette har 
fØrt til at det nesten ikke er 
foretatt bakkeplaneringer i Yt-
re Enebakk, mens i de andre de-
lene av bygda er det nesten ik-
ke en eneste gard som ikke har 
hatt besØk  av bulldozere. StØrr-
elsen pa de ulike appdragene 
har vrt valdsamt farskjellige 1 
arbeidsmengde, far vi opplyst. 
Naen garder har planert kun en 
liten del av eiendommen, mens 
andre igjen n=est har for-
etatt bakkeplanering pa borti-
mat 100c/  av marka. 

Sam for sagt, sa er det den 
synkende bestanden av be-
itedyr som er arsaken til at here 
og here av gardbrukerne na gar 
til det skritt a planere ut gamle 
beitemarker, til drivverdige 
arealer for dyrking av karn og 
andre vekster. Hvor positivt 
dette er, er ettersam man ser 
det. I alle fall sørger  denne virk-
somheten for at landbrukskan-
taret i alle fall ikke er arbeids-
ledige. Herredssagronom Lien 
opplyser til ass at en star del av 
virksomheten ved kontoret har 
med bakkeplaneringen a gjøre. 

/  



E neba kkje ntep 
mot.toppen 

Olsenbandenff 
- Viskal vel ga 
I tog j ar, Olsen?. 

VM 

Her kommer Olsenbanden. 

Hcrt om Olsen-ban-
den? Nei, ikke Egon og 
Dynamittharry og gut-
ta. Vi snakker om Roar 
Olsen (40) pa Flateby, 
og 17. mai gjengen 
hans... 

Hver 17. mai, etter at 
det offisielle toget er 
over, og fellesfeiringa 
pa skolen slutt, da er 
det det fØrst  bygynner i 
Skaugveien pa Flateby. 
Et spillende, jublende 
og hurraropende bar-
netog, vokst fram i 
spontan 17. mai glede 
med en trommende Ro-
ar Olsen i spissen. To-
get feiret I âr 10-ârs ju-
bileum, og har dermed 
rukketog bli en institu-
sion. 
Trommer pa trappa 

Men for a begynne med be-
gynnelsen: 

For ti ar siden kom Roar Ol-
sen og kone, ungt og barnlØst 
e'ktepar til Flateby og slo seg 
ned i Skaugveien. Omradet 
var da fremdeles n=est i 
anleggsfasen. - Det var gratt 
og trist. Stein og elendighet 
over alt, sier Roar Olsen. 
Spesielt syntes jeg det ble 
stusselig 17. mai. Etter at den 
offisielle feiringa pa Stranden 
var over, var det liksom ikke 
noe mer. Som tidligere musi-
ker hadde jeg biant annet ei 
skarptromme higgende. SA jeg 
tok med tromma ut pa trap-
pen og satte med til og sla bitt. 
Ja, rSA kom plutsehig abbe unga 
strømmende til, og vi ble eni-
ge om a ga i tog. Det var be-
gynnelsen. 

døra klokka seks om morge-
nen og lurte pa om vi ikke 

ger. Jeg 	 
forklart at vi kanskje burde 
vente til neste 17. mai. Og da 
kom jeg ikke i.inna, vet du.. Si-
den har Olsenbandentoget i 
Skaugveien vrt et fast inn-
slag i 17. mai feiringen pa Fla-
teby. Etterhvert vokste unga 
til. Nabogutten begynte a 
spille trompet i skolemusik-
ken. Han slo til med Hallebuja 
pa trompeten. Riktig fint iat 
det. En annen nabogutt lrte 
seg a spible trekkspihl og var-
tet opp med sjØmannsval-
ser..., fortelber Olsen. For tre 
fire ar siden ble det hele mer 
organisert. Det var mange av 
ungene som etterhvert hadde 
begynt i korpset. 
Eget korps 

Jeg fikk noen musikkven- 

ner til a skrive ut instrument-
stemmer for gutta, og vi ar-
rangerte Øvelser. Det ble 

korpset - The Olsen Band, 
som er navnet. Og gutta har 
skaffet seg egne uniformer. 
Da gamie skoiekorpsunifor-
mer. fra Stranda har dermed 
ftt en skikkelig anvendelse. 
Toget har etterhvert butt et 
ganske langt tog, med fane og 
det hele. 

- S  Olsenbanden er kommet 
for a bbi? 

- sa lenge unga fortsetter a 
stilbe opp, ja. Det er spontani-
teten som gjør  dette toget sa 
spesielt. Hvert ar kommer un-
ga til meg benge pa farhand og 
spØr: - Vi skal vel ga i tog i âr, 
Olsen 

Ville fortsette 18. 	 Roar Olsen, sammen med datteren, som ogsä synes at 01- 
18. mai stod det uñger pa 	senbandentoget er kjempegøy.... 
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VIGNr 

(Espen Nordhagen) 

Med vemod i hjertet kunne vi 
enebakkinger utpâ vinteren ba-
re konstatere at várt flaggskip i 
popbransjen 2 + 2 var en saga 
blott. Den populre enebakk-
gruppa oppiØste seg til stor 
skuffelse for mange. Men ut av 2 
+ 2 sprang det nesten samtidig 
ut en gruppe bestàende av Ru-
ne Rudberg, + Heidi og Laila 
Holm. Disse kalte seg << Run 
With The Girls,,, og alierede fra 
fØrste stund vakte de oppsikt. 
Debutsingelen deres ble virke-
hg iagt merkeJil-pâ Midem- fe-
.stiletrt1Innes iâr;O.dio 

...- Lux spilte i denne perioden sin-
gelen deres mer enn en gang. 
Nâr sant skal sies, sâ er ikke 
Rune fra Enebakk, men de re-
sterende 2/3 av gruppa trádde 
sine barnesko her hjemme, sâ vi 
kaller det enebakkgruppe - ik-
ke sant? 

Arne Bendiksen - den driftige 
bergenser - er vel kjent for de 
fleste for sin betydning for 
norsk musikkliv. For - i fØige 
ham selv .- a fylle et udekket be-
hov i norsk musikkiiv, 
arrangerte han for en stund si-
den -Pop - festival -85>>, og her 
var det ikke hvem som heist 
som stiite opp. 

MiljØvern og friluftsnemnda 
har vedtatt ikke a anbefale at 
badeplassen ved Ytre Enebakk 
skole flyttes. I stedet anbefales 
det at hoppet til Enebakk 
vannskiklubb flyttes 20 meter 
lenger mot syd. 

Samtidig blir Enebakk Vann-
skiklubb palagt a fØlge opp tid-
ligere palegg med hensyn til mer-
king m.v., og de tildelte tre-
ningstider skal opprettholdes. 

Det vedtaK som tidligere er fat-
tet om a stenge badeplassen ved 

Heie 456 later det ble pámeidt 
til denne festivalen, og bare ti 
ble piukket ut til a delta i fina-
len, som gikk av stabelen pa 
Oslorestauranten Casablanca 
nylig. 

Blant finahistene fant vi til 
var store glede nettopp -Run 
With The Girls,,  , ehler RWTG 
som vi velger a kalle dem for 
korthetens skyld. Etter opp-
lysninger vi sitter inne med, var 
det en storsiagen kveld pa Ca-
sablanca, profesjonelt og spen-
nende. Sammen med RWTG 
stilte stØrrelser  som Trygve 
Hoff og Kate, kjent Ira norsk-
toppen for en tid tilbake. Sist-
nevnte sang en hat skrevet av 
RolfLØvland, bedre kjeit som 
pappan til -La det swinge,,. Det 
skulle vise seg at det var nett-
opp denne melodien som gikk 
helt til topps, men man lurer 
litt pa om det ikke <<swinget>> i 
Ørene til enkelte jurymediemm-
mer. 

RWTG havnet pa en hØyst 
fortjent andreplass, men musi-
kalske autoriteter lurte hitt pa 
om det ikke var nett'opp disse 
som burde ha stukket av med 
fØrsteprisen - men allikevel: 
Mange store rode roser til 
RWTG, Rune, Heidi og Laila, 
og lykke til videre. 

skolens oppheves. Konklusjonen 
blir at bading og vannskikjØring 
etter de foresatte endringer kan 
foregâ samtidig. 

Dermed er det kiart at bade-
plassen ved Mjr ogsá i sommer 
vil va:e et godt alternativ for 
enebakkinger som vii ta seg en 
dukkert. Det kan vre godt a 
tenke pa, spesielt ettersom mihjØ-
vern- og friluftsnemnda i samme 
motet som ovennevnte vedtak 
ble fattet, ogsa vedtok a utsette 
badeplassen ved Vik. 

Ingen flytting av badeplassen 



Ekstraordinrt ärsmøte I (IF 
13/6 ki. 19.00 pa Streifinn. 
Saker til behandling - innkomne forsiag. 
1. OpplØsning av fri-idrettsgruppa. 

2. Prioritering av idrettshall pa Flateby. 
Saksdokumenter utlegges pa postkontorene. 

Styret 

KUNNGJØRINGER 

III almennyttige eller ideelle 
organisasjoner I Enebakk 

Det kommunale sysselsettingsprogrammet er midlerti-
dig utvidet til a omfatte ovennevnte organisasjoner, 
f.eks. idrettslag og religiose organisasjoner. 

Enebakk kommune vii stá som arbeidsgiver, men den el-
ler de som sysselsettes, stilles helt til organisasjonenes 
disposisjon. 

N2ermere opplysninger fães ved henv. Enebakk kom-
mune v/Inger Faller, tif. 92 60 60. 

Det originale Husmorvinduet! 
Itrø 

• Vi leverer tiP rimelige 
priser. 

• Kontakt OSS. 
• Vi foretar opprnMiNg. 
• GO uforbindtlige 

priser. 
• Egne snekkere. 

Apn.tid kI. 8-16 
Torsdag kI. 8-19 
Lartlag stengt. 

lJllestrsm  
Vindu & Glass A/S 
(TIDL. VILLA GLASS NS) 

Jernbanegt. 24 (v/sykehuset) 
2000 Lillestrom 

TIf. 02/71 68 38 - 71 47 33 
Dorer - Vinduer - Speil - Alt i glass 

IN vianducit BEGRAVELSESBYRAER 

 

RELIGIOSE MOTER 

  

Sveums Blomsterforretning 
og Begravelseshyrä 

Holger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom 

Telefon blomsterforretning 71 14 11 
Telefon begravefsesbyrà 71 48 30 

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

Kremasjonsbyrâ 

Asenvn. 3— 1400 Ski 
(02)*87 30 60 
HELE DOGNET 

STILLING LEDIG 

Dagmamma 
sØkes til Linn 8 mnd. 3 dager i 
uken fra 19. august. 

Bill. mrk. <<Dagmamma>> 

Praktikant/ 
dagmamma 

Ønskes til Eva f. sept. -84 
fra 1/8-85. 
Vi bor pa Flateby. 

Tif. 92 86 37 

Sondagsskolens 
dag for hole 

familien 
Sønd. 2. juni ki. 11.00. 
Samling pa Misjons-
huset, Ytre Enebakk. 
Tog til skolen - variert 
program. 
Ta med mat. 
Saig av is og brus. 
Velkommen. 

BETEL 
søndag 2/6 ki. 11.00 deltar 
vi pa sØndagsskolens 
dag. Se egen annonsë. 
K!. 19.00: Avskjedsfest 
for Bjørg og Roar Hoist. 
Onsdag 5/6 ki. 19.30: 
MenighetsmØte. 
Alle velkommen. 

BOLIG SOKES 

(Nebolig I VägIia 
selges. Ca. 100 rn2  rn/full kjel-
ler, prisant. kr  685.000,-. 

Tif. 92 44 94 

Enebakk 
kommunestyre 

har mote i Herredshuset 
mandag 3. juni 1985 kl. 
18.30. 
Sakliste: 
Godkjenning av proto-
koli. 
Gjennomgangsleilighe-
ter for vanskeligstilte 
gravide og mØdre med 
smâ barn. 
Instruks for tilsynslege 
ved Enebakk syke- og al-
dershjem. 
Forsiag til nye forskrifter 
for kloakkavgifter. 
Delegering av avgjørei-
sesmyndighet i bud-
sjettsaker. 
Deltakëlse fra likestil-
lingsutvalget i ansettel-
sessaker. 
TJtbedring av ødegárds-
veien - kostnadsforde-
ling m.v. 
Grunnavstâelser - øde-
gardsveien. 
Suppleringsvalg - vara-
medlem til formannska-
pet. 
Referatsaker. 
Eventuelt. 
Saksdokumentene er ut-
lagt til gjennomsyn pa 
formannskapskontoret i 
kontortiden ki. 8.00 - 
15.00. 
Saklisten er ogsà utlagt 
til gjennomsyn pa Ene-
bakk folkebibliotek i 
ápningstiden. 

Enebakk formann-
skapskontor, 
22. mai 1985 

Lucie Paus Faick 
ordfører 

HAR ALKOHOL- 
PROBLEMET 

butt for stort for deg? Kanskje 
vi som har butt "torre kan 
hjelpe. 
Kvinner og menn. 
Koritakt kontor tlf. 71 2901, 
hver mandag 18-21. 
Stromsvn. 68, Strommen. 
Mote fredager kt. 19.00 I Vel-
lokalet, Oscar Borgs vei, FjelI-
hamar. 
Kontakttlf. 7110 56, 71 62 37 
alle dager. 

De Norske Lenker 
Rômerikslenkene 

Box - 1470 Lorenskog 

VIGNETT 

Enebakk kommune 
- Regulering 

Enebakk bygningsràd 
har 1. gangsbehandlet et 
forsiag til endring av re-
guleringsbestemmelsene 
for tidligere stadfestede 
reguleringsplaner <øvre 
Rud>, Flateby og <øde- 
gárdslia>>, Ytre Enebakk, 
og vedtatt a utlegge de 
nye bestemmelsene til of- 
fentlig ettersyn i samsvar 
med § 27 i bygningsloven. 
Bestemmelsene omfatter 
de regulerte industri-
arealene pa Flateby og i 
Ytre Enebakk, samt bo- 
ligbebyggelsen 	langs 
Vestbyveien 49 - 57, 63 - 
89 og 74— 88, Gaupeveien 
12 - 20, Mârveien 3 - 9 og 
2-4 og hele nordØstsiden 
av Grevlingveien, Ytre 
Enebakk. 
Forsiaget til nye regule-
ringsbestemmelser er Ut-. 
lagt til offentlig ettersyn 
pa teknisk etat, Kom-
munehuset, Kirkebyg- 
den i tiden 25.05.85 - 
15.06.85, Evt. merknader. 
til bestemmelsene ma 
sendes skriftlig til Ene- 
bakk 	bygningsrád, 
poststemplet 	sénest 
15.06.85. 

Enebakk bygningsrâd 

Dagtreff 
Dagtreffene for eldre og 
funksjonshemmede fort-
setter fra ki. 10.30 til ki. 
14.00 følgende torsdager: 
Ansvarlige for opplegget: 
6. juni (Handicaplaget) 
20. juni (Diakoniutvalget 
i E) 
4. juli Helselaget) 
18. juli (Handicaplaget) 
1. august (Y. Enebakk sa-
nitetsforening) 
Klipp ut - ta vare pa den-
ne annonsen. 
Hjertelig velkommen. 

It 	 

fr1JfKO&fSd$q 
FJ LALL 

SELGES 

STREKKMETALLTRAP-
PER, REKKVERK, TAKSTI-
GER, FLAGGSTENGER 

midthaug 
Tif. 71 51 22 

GATEKJOKKENET 

STENGER MAND. 27. MAI 

TLF. 92 81 32 1911 FLATEBY 

Nye ápningstider: Mand. - fred. 	6.30-21.00 
Lord. 	 9.00-20.00 
Sond. 	 11.00-21.00 
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rox Elektdlsk Grill
.......... 

...  ......... 

- 	 . 	 S 

9 Med Pyrox grillen millovennI 
tar du lett et grillparty PA 	sarnevennilig  
sparket. Den trenger kun 
noen miriutters oppvarming. NaboVeflh'k9 
Den herlige grill-lukten 
beholdes og kjøttet blir mye saftigere. Det du betaler ekstra for vr 
grill, sparer du inn igjen pao kull, tennvske og lengre levetid. 
1900 Watt gir idéell grilleffekt. 
Pyrox elektrisk grill er en helrsgrill og 
egner seg like godt innenders. 
Veil. pris som ill. kr. 735,-
Bordmodell, 1500 Watt kr. 4959- 

FOLER 

JttømJ19Lte & 
1912 ENEBAKK - tlf. 92 63 00 

urx 

NYE SKO I * 
S-rILJOO~ 

VARIE
AVFI AC,

sKO 
 jU 

L0R° AG 
Godt utvalg 

i alle typer sko. 
ALLTID LAVE PRISER!!! 

HALLENS FABRIKKUTSALG 
Lovstadfeltet 1820 Spydeberg. TIf. 88 74 20 

41çflcs 

CARAVANS 
Kam og se 85 nyhetene! 

ROMERIKE CARAVAN 
2020 Sk.dsmokor,et. Tif. 02/7469 57. 

GOOT UTVALG I BRUKT. 

HUSVAGNAR 

— c 
— _ V 

TA INGEN SJANSER 
NAR DRIFTSBYGNINGEN 

SKAL MALES 
Bruk Odel - et grunnsolid 

vein til rimelig pus. En robust 
oljemaling med vrbestandig-
het I srklasse og lange tradi-
sioner I norsk landbruk. 

Snakk med farvehandleren 
om Odel og Odel-metoden for 

o páføring med høytrykksprøyte. 
Spør ogsâ etter brosyren 
<Jotuns hândbok I vedlike-
hold for Iandbrukeb. 

ODEL 
GARDSMALING 

BYGG & TRELAST 
1912 ENEBAKK 

MiddagspØlser 
48.80 ( 20 kr) 

# 980 Q 
pr. kg 

Griliribbe 

kun "G5° pr. kg 

Nakkekoteletter 
81.30 (-- 25 kr) 

G30 5  pr. kg 

Rundbiff 
104.50 '7000 

pr. kg 

Skinkerull 
17.13 1190 

pr. hg 

Salt kjØtt 
13.94 

080 
Pr. hg 

pr. kg 

10 kg 

Farm 
79.50 

5980 ': 

Pariser surkãl 
10.20 

1290 pr. kg 

790 

Tomater 
norske 

kun 

(pier 
franske, rode 

kun 

Røkte 
kjøttpolser 
Gilde 

34.- 
pr. kg 

Grilibein 
Glide 

29.. 
pr. kg 

pr. kg 18° 

Stensrud  
[nebakkveien 461 - Telefon 61 25 15 

- a a aa a a'. a'.'.'. a '. a - a - - - -- - - 

Reker 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Annonsering 
er aktiv 

markedsløring 
I 

[1ijjnctt 
I 	—dill taletør 
I 

Oksekote. 
letter 
Glide 

69.. 
pr. kg 

VFGNETT 

Sommer-tilbud pa para fin og 
fyringsolje - 15 ore pr. Itr 
Tilbudet gjelder Ut jufli máned 

............. 
. 	............. 2~: 

Nye ápningstider: 
Man.-fred. 9.00-10.00 
Lørdag 	9.00-15.00 

LOKENS 
MATSENTER AIS 

YTRE ENEBAKK 
TIf. 92 40 14 



Flott e levutstilbn 
Utstillingen av elevar-

beider pa Mjr ungdoms-
skole I forrige uke, var en 
kjempeutstilling av solid 
hàndverk og brukskunst. 
Utstillingen demonstrerte 
stor spennvidde i mate-
rialbruk og teknikk. Itek-
stilforming, som for-
rningslrer Astrid Holtop 
er ansvarlig for, var det 
mange flotte applikerte 
gjenstnder kosedyr og en 
hel kolleksjon klr i và-
rens farger og fasonger. 
Alt sammen i nydelig Ut-
ført arbeid. Det var ogsâ 
mange fine rosemalte 
gjenstander. Ogsa I den-
ne teknikken er det Astrid 
Holtop som har ansvaret 
for oppIringen. 

Keramikk- og tréarbei-
dene var imponerende. 
Her har elevene tydelig-
vis lagt ned bade arbeid, 
sjel og tàlmodighet for a 
M best mulig resultat. Vi 
tipper formingslrer Vig-
go Karisen har mye av 
wren for tàlmodigheten 
underveis I arbeidet. - 
Jeg synes det er viktig a 
lre elevene til a gi seg 
tid, hjelpe dem til et resul-
tat som virkelig er godt. 
Dermed kommer ogsâ 
gleden over, og inter-
essen for faget. Det inspi-
rerer a se at man far et 
skikkelig resultat, og der-
med en gjenstand som 
man ikke bare slenger 
bort. 

- Det var mange flotte arbeider i batikk og rosesamling. For-
mingslcerer Astrid Holtorp er ansvarlig for undervisningen i 
disse teknikkene. 

de har tatt med seg hjem 
tidligere, sier Astrid Hol-
top, men noe er det alltid 
som ikke kommer tilbake. 

Pa utstillingen var det 
ogsà flotte metallarbei-
der. Det er formingsIrer 
Eivind Jentoft som Irer 
elevene denne teknikken. 
Ellers var det tegninger 
med blyant og kullstift, Ii-
noleumstrykk, emaijear-
beider og mini-fotoutstil-
ling. 

Formingslcerer 	Viggo 
Karisen har hatt ansvaret 
for undervisningen i kera-
mikk, og her viser han 
stolt frem noen av elevar-
beidene. 

Og - ikke a forglemme, 
fargesprakende 	flotte 
grafittiarbeider pa de hvi- 
te 	veggene 
utstillingslokalet... 
Nesten samtlige av 

skolens elever - I 7.8. og 
9. klasse var representert 
med et eller flere arbeider 
pa utstillingen. 
- Elevene har vrt fun-

ke til a levere inn arbeider 

MetallslØyd er ogsà en tek-
nikk elevene tydeligvis 
har icert a beherske. For-
mingslcerer Eivind Jentoft 
har ansvaret pa dette om-
rädet. 

Flotte kuiltegninger utfØrt 
av 7.-kiassinger. - Lappeteknilck, kosedyr og ryggsekker 	 

- Imponerende keramikkarbeider. Resultatene virket 
nesten profesjonelle.. 


