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Bygningsrâdet behandlet i sitt siste mote
søknaden fra SalamsPizza angâende dansetilstelninger i hans lokale.
Bygningssjefens innstill.ing bie vedtat
med 4 mot 1 stemme. Vedtaket lyder: "Bygningsrádet viser til de innkomne nabomerknader, og mener at disse ma tillegges avgjørende vekt ved behandlingen av søknaden".
SØknaden avslâs med medhold i reguleringsbestemmelsene for Flateby Grendesenter.
Etter det Vignett erfarer har Salam HØiberg, eieren av Salams Pizza bestemt seg for a
anke saken. Han har ogsâ kontaktet advokat
for a fâ hjelp med anken.

..

Vu rderi ng
Bygningssjefen er av
den oppfatning at tilbud
om dans er av en slik karakter at den bryter med
de forutsetningene bygningsrádet la til grunn ved
behandlingen om bruksendring fra forretningslokale til serveringslokale.
Pa dette grunniaget la
bygningssjefen ned midlertidig forbud mot dans.

uttrykk for at forholdene
er butt forverret etter at
det i en tid har vrt avholdt dans i serveringslokalet.

Behov
Bygningssjefen vil ogsà
pàpeke at det er behov for
slike tilstelninger, noe
oppslutningen om arrangementene har vist. Det
blir etter hvert flere og flere voksne ungdommer i
kommunen og "fornøyelKiager
Det er kommet inn fire sestilbudene" er ikke
kiager fra naboene i omrâ- overdrevent mange. At
det, og bygningsrádet leg- det gis mulighet for slike
ger avgjørende vekt pa tilbud 1 kommunen anses
disse. Bygningssjefen sier som en fordel, sier bygat nabokiagene gir kiart ningssjef Stein Marsdal.
-

Pizza
Se siste
PA DEKKJAKT? Kjortil
YTRE EFiIEBAKK
DENSIN&
SERVICE A.S
1914 Ytre Enebakk
BENSIN OLJE REM SITA
Aut. gummiforhandler
StâI-radial stadig pa tilbud!
Dekksalg og service til kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!
-

-

I4riIIen kail Ug blr passe
Iüi person og antrekk
IFá gode râd av Anne-Lise
I
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Tif. (02) 924408
EKOFI SK
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Det ble et dramatisk kommunestyremøte mandag. Saken om godkjenning av et tilbud fra
Eeg-Henriksen skulle opp til 2. gangs behandling.
Tilbudet inneberer at firmaet sprenger ut og
grovplanerer en idrettsplass ved Streifinn. økonomisjefen i kommunen antyder at dette kan bety
besparelser pa mellom 1.2 og 1.5 millioner.
Ved 1. an s behand1in av deirne sakenflkk 1ke 1 U •e 1 S re e ig era ,me
behandling yule det holde med "vanlig" flertall.
Eeg-Henriksen gjør selvsagt ikke dette av ren
veldedihet, de skal drive pukkverk i omrãdet i
den peioden anleggsarbeidene vii foregã. Mye av
pukken skal benyttes i Ødegárdsveien.
Venstre og FrP

Det er ikke akkurat lett a gjette seg til utfallet i en sak i Enebakk kommunestyre. Ved behandlingen I formannskapet var
det ikke flertall for a gâ inn for
avtalen, Venstre gikk da imot.
Ved 1. gangs behandling forandret Venstre standpunkt og
gikk inn for avtalen. Da gikk Frp
I mot.
Na mandag skulle det hele avgjØres. Tidlig I debatten forkynte
Venstre at de yule gâ imot avtalen pa grunn av miljØmessige
hensyn. Dette tydet pa at avtalen ikke yule bli inngdtt. Etter
pause var det Frp som hadde ordet. Til salens store forbauselse
hadde ogsâ Frp forandret standpunkt, nà gikk de inn for avtalen.

Dette betyr at Ap og Frp sammen fikk tulstrekkelig flertall, og
avtalen med Eeg-Henriksen var
et faktum.

Tove Larsen Ut av SV
Tove Larsen, SVs eneste representant vii sitte Ut perioden som
uavhengig representant i kommunestyret. Hun stemte etter
egen overbevisning for forsiaget,
men SV Ønsket a gâ imot. Dette
betyr i praksis at SV sitter uten
representant i koinmunestyret.
Tove Larsen sier til Vignett at
hun har stemt mot sin egen overbevisning to ganger tidligere,
men denne saken hadde engasjert henne sâ lenge at hun ikke
kunne si nei. -Et idrettanlegg er
forebyggende ungdomsarbeid
sier hun.

VARME NYHETER
FRA ESSO
Kort Ieveringstid pâ_
diesel,parafin ogfyringsolje nrl,
(Vi forer ogsâ diverse motoroijerl
Gunstig ratebetaling pa Esso fyringskonto
hvis du har villatank pa minst 800 I

-

ESSO I MM

FOR
VARMENS

SKYLD

Rolf NessvoId

Vesth, 1911 FlatebyTif. 92 81 24 (aut. telefonsvarer)
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Gudstjenesteijste for
Enebakk 3. november
1985:
11. Mari kirke v/Johannessen. Nattverd. De
eldres dag. Kirkekaffe.
Etter
gudstjenesten
menighetsmØte om innføring av fly salmebok
og Bjerkely barnehages
regnskap for 1984.

02,01:

Avisen tiykkes I inure Sn:iaalenenes Avis

onne
Kr 80.-

Fag & Service

PLAKATEN
-kItiQppIg

Folio Treff for ungdom
lØrdag 2. november pa
Mjr ungdomsskole.
Der kan du mote den
kjente sangeren Elisabeth .ødegárd og se filmen "TØff kjrlighet".
Friidrettsgruppa i Driv
mirmer om ârsmØte pa
"plasseri" idag. MØtet
er viktig fordi det tidligere har vrt store
problemer med a fà besatt aile very. MØt opp,
a vr med pa a redde
friidrettsgruppa
fra
nedleggelse.
Enebakk bondekvinnelag har mote pa BØrIdenes hus onsdag 6. november. Det vii bli vist
lysbilder, og fyikesgartner Saglie vii kornme pa besØk. Aile er
velkomne
Flateby Kino minner
om heigens flimer: "NØdrop i Alpene", "En russer I New York" og "Under Vuikanen".

TANNLEGE

MARKISER

Stein Darre-Hansen

Enebakk
Markiseservice

Grendesenteret, Flateby

Tit. kI. 9.00-15.00
Tit. utenom kontortld

92 87 39
92 80 31

Kvelder, lordag etter avtale.

Enebakk
Tanntéknikk

TANNTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO
Grevllngvelen 71, 3914 Ytre
Enebakk. Tit.: 02192 46 82

Mar$ther Persienner Gwdirirett
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
tit. 92 45 58

ELEKTRONIKK

Enebakk
TransformMor
verksted
Boks 27, 1911 Flateby,

Ida Helene Warliuus fra Enebakk og
Trond Hertsenberg
fra Hvarn giftet seg
25. oktober.

EL.INSTALLASJON
0. Freitag & Co
Elektro-Mekafllsk - Verksted
Produksjon - reparasjon
Sterkstrom - svakstrom
BU - elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk

III. 02192 62 94
Strømshorg &
Enersen A/S
utterer all I el- Instal lasjoner
1912 Enebakk Tit. 92 63 00

INSTALLASJONSFIRMA
KJELL BRENDJORD
UTFØRER ALT I
EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 92 86 94
MobIltif. 094/26165

VIGNETT GRATULERER DE NYGIFTE!

Erik Kjelgaard

Ski Glassmesterforretning

Varme, sanitr, nybygg 09 rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsugor
09 hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk, Tit. 92 4639
mobil 097/57 419 094/27 522

Enebakk

Alt I glassarbeider.
Nodbyvn. 21, 1400 Ski
LII. 87 34 55

rørleggerhedrift

LllIe8trøm
Glassmesterlorretnlng A/S

vfTrygve E. An&esen

reparasjon og utskittning

VI UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GIJNSTIG PRIS
Vâgtivn. 25, 1914 Enebakk lit. 92 43 54

Vi utforer raski

av afle typer glass, speller m.m.
til rimelige priser.
Klrkeqt. 14. LItlestrom - LIt. 713990

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

Bevervn. 11, 1914 Enebakk

46S

av folk flest

TIf. 92 48 92. Mob.tlf. 097/27 53 32

BILLAKKERING

OSVALD NORDLI
Alt I bllkkenslagerarbeid
utf ores

Enebakk
Regnskapskontor

v/Bjorn Bruristrom, Flateby

1911 Flateby

INNRAMMING
Utsigts
rammeverksted
Alt I innramming.
1911 Flateby Tlf. 92 86 10
ogsã kveldstid

ØYEREN BENSIN &
SERVICE
Bensin - oije - rekvislta
kiosk
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, TIf.: 92 8132

Esso diesel, parafin
og fyringsolje

Tit. 92 81 24
RoI1:NssvoId
Vestli, 1911 Flateby

Mobil parafin,
fyringsolje, diesel,
smoreoije
hf. 92 64 25
Mobiltlf. 094/19 559
Jan Haagensen
1912 Enebakk

1912 Enebakk -

Tit. (02) 92 63 03
MEOL. Ày NORSKC
REGNSKAPSLYRAERS FORENING
Scan consult
Service-senter for nringsdrivende
Regnskap, forretningsforset,
bedrifts-râdgivnirig
Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 47 74

FRISOR
Siw's salong
hf. 92 80 49
Grendesenteret - 1911 Flateby

Bjørns autolakk
Tit. 92 85 06

Oppusslng og Iakkering
av taste- og personbfler

BRENNLAKKERING

Annonser leses
av folk flest

SJAFORSKOLER
Trafikkskole
Opplring pa bit
09 MC, fase 2
Tit. 714765. Apent 8-15
Storgt. 33, 2000 Llllestrom

TOMMERMESTER

Bp'mnn8

BjOpin
tømrnermester

Vi utterer alt I tomrer- og
snekkerarbeid.
Vága, 1914 Y. Enebakk

Annonser leses
av folk flest

Tit. 02/92 4117

PARFYMERI

UNDERSTELLSBEIIANDLING
Enebakk Antirust

Annonser leses

Sissels part ymeri

1911 Flateby

av folk flest

TH. 9285 64
Apent hver dag.

TH. 92 86 95

A. Flo ñe

REGNSKAP

BRENSEL

Flateby Autoservice A/S
Rep. av motor, drivverk, rustsveising og Iakkering.
Utleie av vare- 09 bittransporthengere.

John A. Andresen
UTFORER AET IRORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS

BLIKKENSLAGER

BENSINSTASJON

1911 Flateby. Tit. 92 88 35

Tom Olsen fra Ski
og Lars Scheafra Ytre Enebakk ble viet i
Mai kirke. Foto: FotografHilde, Ski.

GLASSMESTER

Tif. 92 85 40

Tit. 92 84 68

Gratulerer

RORLEGGER

Grendesenteret 1911 Flateby

Flateby ANtirust
KjØp og saig av biler
Kommisjon
opptil 100% finansbistand.
TIf. 02192 8070, 1911 Fiateby

VIGNETT

IFRITT FORUM Bllmndesaksfest...
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for
lange innlegg otter beste skjonn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og
adresse.

Hva har Waade I
mot'Sala Holmbepg',;
I et ieserinniegg i Vignett
siste uke vii Waade ha det til
at det er Salams gjester som
Eager bràk pa Flateby Grendesenter. Han antyder at det
er Salams gjester som knuser
vinduer og flasker, som gjør
innbrudd og lager brak.
-Dette er grov lØgn, og det
vet herr Waade godt!
-Vi trodde at en mann i
hans "posisjon" var i besittelse av i hvert fail noe fornuft,
men etter . ha lest hans innlegg er det tydelig at vi tok
feil.
-"Etter a ha drevet handeisvirksomhet pa Flateby
Grendesenter i 8 âr"(sitat fra
Waade), ma vel "Herr Grendesenteret Personiig" ha
oppdaget at det har vrt innbruddIhrverk pa Grendesenteret fOr Salams Pizza ápnet.
Hvis noen ftv de nringsdrivende skal belastes for
brák, sa er det i hvert fail ikke
Salam HØiberg. Vi har aidri
vrt vitne til brák hverken i
eller utenfor hans lokaier.
-Vi synes det er merkeiig
nár en besteborger som Halvard Waade I sitt avisanlegg sá
fromt snakker om a opprettholde arbeidspiasser i Enebakk kommune, pa bakgrunn av hvordan han selv
behandler sine ansatte. Vi synes sa tydelig a huske en episode et par Oar tilbake der en
kvinnelig deltidsansatt i
Waades skobutikk pa Flateby Grendesenter prØvde a fagorganisere seg. Hun fikk
sparken!!!
En korrigering angáende

HVOP

Waades beskrivelse av "ungdomstilbudet" pa Flateby.
Waade skriver: "Ungdommen kan danse av hjertens
lyst i to etasjer pa Samfunnshuset".
-For det fØrste disponerer
KLUBB1 kun deler av 1. etasje.
-For det andre er KLUB131
for folk fra 13 ár og oppover,
med en hovedtyngde i aldersgruppen 14-15 ár. Salam Pizza har en aidersgrense (om
kveiden) pa 18 ár!! KLUBB1
er forøvrig stengt I helgene.
HØyre med Astrid Gjertsen
i spissen, startet fØr valget en
"ápnere-samfunn" - kampanje. Waade representerer jo
selv HØyre, et parti som har
ivret for fri konkurranse, og
Vaade etteriyser jo ogsâ I sitt
innlegg flere bransjer pa senteret. Hvorfor da prØve med
skitne triks a motarbeide en
ailerede eksisterende virksomhet?
Det virker som om Enebakk kommune fra fØrste
stund har iagt alle muiige
hindringer i veien for at Salam kan f. drive et seriØst og
skikkelig sted.
Vi vii gjerne vite hva bygningsradet har lagt til grunn
for vedtaket om a nekte dansetilstelning/diskotek!
Eva Tveitan
Geir Nilsen
Morten Fjeldstad
Britt Gaathaug
øyvind Tveitan
ju
VIGNETT ARTIKKEL

UTEN MANUS

var Vignett?

Etter a ha lest siste utgave
av Vignett sitter en igjen med
inntrykk av at det manglet
noe vesentlig. Reportasje og
bilder fra Enebakks siste kulturaften pa Ignarbakke mandag.
Var det ikke en ide a vre
tiistede nar det skjer noe pa
kuiturfronten. I anledning
leikarringen <<Ignar>> 20 ars
jubiieum hadde vel ogsa en
blomst fra kulturstyret kunnet passe. Men ogsâ der var
ikke begivenheten stor nok
til a la seg merke.
Underlig i grunnen, nar en
tenker over at det er vel det
eneste kuiturinnslag Enebakk har som virkeiig gjør

seg gjeldende utenfor bygdas
grenser i inn og utland.
Av de Ca. 70 betaiende var
kanskje vel 20 fra Enebakk,
resten av de besØkende representerte 7 av vare nabobygder. Kanskje det har noe
med forhandsreklame og gjØre eller er vi bare sâ trege.
Ekstra ergerlig var det, etter a ha lest Vignett torsdag a
apne øvre Smaalenene og
finne en helside fra kulturaftenen med fine bilder til. En
fin reportasje som var i trad
med opplegget.
Det ble en fin opplevelse for
oss som tok turen. Vi gleder
oss til neste gang.
M.Th.

Ja, nâ er det enná en gang tid
for blindesaksfest, for de som er
over 20 ar, altsã de som ikke braker. Na er det jo klart at nâr du er
over 20 ár, lager du ikke brâk, i
hvert fail ikke nar du er med i
styre og festkomité.
Men for at de voksne( fIne) skal
fà det morosamt, ma ikke ungdommen vre til stede. Ungdommen er f1. Har ikke ungdommen
i alle âr fra konfirmasjoaidagen
vrt pa fest med voksne?I hvert
fall pa blindesaksfester.
IErlig talt, det er ikke bare de
under 20 àr som lager brâk, og
slett ikke bare de som kommer
(er til stede) pa festen. Det er jo
?tlreit nar en kan sitte hjemme a
ta avgjØrelser. Det skal bli goy
se om 20-ars aldersgrensen blir
holdt na. Arlig talt, hvis jeg tar
med meg en gutt pa 21 ar inn til
byen, pa et sted der det er 20-drs
grense, ma dere ikke tro at jeg,
under 20 ar kommer inn. I hvert
fall ikke visst det ble spurt etter
legitimasjon. Men pa et lite sted
som her i Kirkebygda (Enebakk).

er det ikke til a unngâ at en far
hØre pa bygda, at pa Enebakk
blind esaksforenings 20-ârs grense fest kom det inn en gutt (jente)
som bare var 17-18 âr.
Vi andre stod ute eller satt
hjemme. Men forresten, det gjorde kanskje ikke s veldig mye om
hanihun bare var 17-18 âr. de
hadde jo kamerater o.1. der inne.
Ogsã er det disse jentene under
20 ar, som har en kjreste over 20
ar, de far selvfØlgelig komme inn.
Tenk pa oss som ikke har noen
kj reste.
Sâ festkomité og styre, tenk
kiart! TENK TILBAKE PA NAR
DERE SELV VAR UNDER 20
AR. Hvis dere tor a tenke tilbake,
eller er dere redde for a se sannheten i Oynene. Har ikke ungdommen i alle oar gledet seg til a
bli konfirmert, for da kunne de ga
sammen med mamma og pappa
pa fest.
sa se sannheten i Oynene,
TENK TILBAKE!
SINT(E)

arena ieieu
91.50 pr. kg

Det er nrliggende a mine om forretningsstandens
egen klokkertro pa fri konkurranse, og markedets frie
krefter hvor tilbud og ettersporsel regulerer det hele pa
sunt vis. Det er by a ha lyst
ui a tjene penger. Det er by
til a ha lyst a bygge opp som solide samfunnsstøtter.
Kom bare ikke og fortell at
slitet og strevet med a etablere seg er gjort utelukkende I folkets tjeneste. Det
ville vre a fornekte menneskets natur!
Pinlig er det a vre vitne til
nringsdrivendes sutring
over at folk ikke handler pa
senteret. SelvfØlgelig handler
folk pa senteret hvis de finner
det de trenger der! GjØr de ikke det, drar de et annet sted.
Kan man vente annet? Folk
ma ta hensyn bade til utvalg
og egen pengepung. Annerledes er det ikke. Men dette vet
Waade! Det er nemlig slik
markedet reguleres - av tilbud og etterspØrsel. Bygdefolk kan ikke holde liv i senteret. Det ma nringsdrivende selv grele. Ved gode tilbud, ved a vage og satse, ved
a vage konkurranse fra naboen!
Og nok en ting. Midt oppi
det hele, hrverk og brak som de fleste vel tor mene ikke kommer fra Salams Pizzabar til tross, gar nringsdrivende selv hen og sØker
om polutsaig I senteret. Som
om ikke det var nok konfliktstoff der fra fØr av. Kan man
forvente gehor for sine hjertesukk pa en silk bakgrunn.
Jeg bare spØr?
Om det er brak fra musikken pa dansekveldene i Salams Pizzabar, v€t jeg ikke.
Det er godt mulig. Men a benytte debatten om dette tema til a nrmest ga i rette
med sambygdinger fordi de
ikke vii holde liv I Flateby
Grendesenter for de nrings
drivende, det er usmakelig.
Aslaug Tidemann

5990°

52.20 pr. kg

29°°
Nyskáret

servelat
8.30 pr. hg

570
Nyská ret

bamburgerrygg
16.98 pr. hg

11 50

ANONYM(ER)

Usmakelig'

Under Fritt Forum i forrige
nummer av Vignett kaster
Halyard Waade seg inn i debatten om dans eller ikke
dans I Salams Pizzabar pa
Flateby Grendesenter. Som
stabil forretningsdrivende pa
senteret gjennom atte ar. har
selvfØlgelig Waade all verdens rett til a lufte meninger I
sakens aniedning. Han konkluderer for Øvrig helt korrekt med at dette er en sak
for bygningsradet a avgj ore.
Jeg skal ikke kommentere
Waades pastand om stØy. Jeg
bor ikke pa Flateby. Waades
bekreftelse pa harverk synes
unØdvendig. Hrverk var et
problem man slet med pa
Flateby lenge fØr Salam HØyberg apnet sin Pizzabar med
dansetilbud til ungdom I helgene. At nringsdrivende pa
senteret ma ga vakt I helgene
er beklageiig. Vi er helt sikre
pa at de hadde morsommere
ting a foreta seg.
Men dermed slutter ogsa
all forstaelse for Waades hjertesukk. Waade er nemlig vonbraten over at bygdefolket
ikke handler nok pa senteret,
hviiket igjen resulterer I at
man ma lele ut til <'hva som
heist.. Trenger man kommentarer? Om det er sa at
nringsdrivende p senteret
ser seg tvunget til 'a 10e ut til
hva de betrakter som <,hva
som heist,,, ma man i hØyeste
grad ha by til a trekke I tvil
deres moral. Man leier da vel
ikke ut til <,hva som helst>>
som Waade kailer det - med
alt det kan innebre av belastning I miljØet for a redde
eget skinn (egne penger)? Jeg
er rystet over en sadan moral
blant dem som I neste Øyeblikk utroper seg til samfunnsstØtter. For sier ikke
bent fram den samme herr
Waade at folk driver butikk
pa senteret for at bygdefolket
skal ha et tilbud i sitt nrmiljØ. Mener Waade vi skal tro at
nringsdrivende pa senteret
driver
filantropisk
virksomhet ... ?

Fersk

Leverpostel
6.26 pr. hg

476
Rod

paprika
PIN. KS
KUN
Fersk

15.-

sjampinjoNg
250 g

950
KUN

Mills-uke
Noen priseks.:
Milda

ketchup
sparepakke
10.95
1/2

!

soyaolje
15.90

7

95

1190

•Mills

kaviar
190 g
11.90

395

Mills

majones
170 g

8.70

Goo

LUKENS.
MATSENTER A/S
YTRE ENEBAKK
TIf. 92 40 14

VIGNETT

Enebakk Handikapplag:

Bading et flott
tilbud til alle
enebakkingerl

Enebakk Handikapplag har nâ i
flere fir hatt adgang til svømmehallen pa Enebakk ungdomsskole. Denne disponerer de hver eneste lørdag,
med unntak av skolens ferier.
Enebakk kommune betaler oppvarmingen av vannet, den vanlig
temperaturen som blir brukt er circa 32 grader(!). Temperaturen ma
were sãpass høy hvis badingen skal

Fuilt hus
Da vi stakk hodet inn dØra
ble vi mØtt av et yrende liv i
bassenget, det var nrmest
fylt til randen. Kirsti Paulsen
kunne fortelle at akkurat denne dagen hadde det vrt mye
folk innom, hun anslo det til
rundt 50. Det er selvsagt ikke
50 personer i bassenget samtidig, bare du innfinner deg et
sted mellom klokka 10.00 og
14.00.

Apent for alle
-I utgangspunktet skal dette tilbudet vare ápent for alle,
men hvis besØket blir altfor
stort, ma vi begrense tilbudet
til a vre for medlemmer av
Handikapplaget og deres
familie, forteller Kirsti Paulsen til Vignett.

POLITIm
RUNDEN

ha noen virkning pa f. eks. revmatiske lidelser.
Folk i Enebakk vet a sette pris pa
dette tilbudet, og det gjennomsnitthg besøket higger pa rundt 40 personer.
Vignett tok en tur sist lørdag for a
ta en titt pa forholdene I svØmmehallen.

Hvem kureres og for hva?
Alle har nok godt av et skikkelig varmt bad en gang i
blant, men det er enkelte
grupper som har stØrre behov
enn andre. Revmatikere har
god bruk for dette tilbudet,
spesielt om vinteren, kulde er
jo som kjent ikke akkurat behagelig for de som har revmatiske lidelser.
Psykisk
utviklingshemmede sammen med sine stØttekontakter er ogsã ivrige
brukere av dette tilbudet, forteller Kirsti Paulsen.
De tieste er nok ikke kiar
over at dette badetilbudet har
kurert massevis av unger for

vannskrekk, og det ft 1re
smábarn og svØmme er jo
blitt sâ populrt de siste arene.

Egne vakter
Kirsti Paulsen forteller at
Handikapplaget stiller med
egne badevakter hver eneste
lØrdag, helt pa frivillig basis.
Inntektene av de fà kronene
det koster a komme inn i
svØmmehallen gar direkte til
drift av Hanci46pplaget.
For de foreldre som matte
vre bekymret for a ta sine
barn ut I svØmmebassenget,
kan vi opplyse at alle badevaktene har gatt I gjennom. et
fulistendig livredningskurs.

Stakk fra elg

Fyllekjøring

Ved 17-tiden mandag kveld ble
det pakjørt en elg pa strekningen
TØmmerbraten - Sigstad. Elgen
antas a vre skadet, og politiet
har satt ut et lag fra viltnemda
for a finne elgen. FØreren av bilen
stakk fra stedet, og politiet er interessert i a komme i kontakt
med eventuelle vitner.

En enebakkgutt 1 30 Ara, tidligere kjenning av politiet kjørte
av veien sØndag. Han stakk av
fra stedet, og politiet fattet mistanke om promillekjØring.
Senere pa dagen ble han pagrepet 1 et privathus, og ble tatt
inn til blodprØve.

Ungdommens Landstupn
stevne i Bergen 1985
Onsdag den 26. juni sto en forventningsfull
gjeng med DRIV-jenter pa Oslo Sentralstasjon og
ventet pa at toget til Bergen skulle starte. Sammen medjentene var ogsa to spente ledere, pluss
alle foreldre som lett engstelig ga de siste formaninger til jentene om a vre snille og flinke og
<<ring hjem>> for de vinket farvel.

Vel framme i Bergen kl.
23.00 om kvelden: Et yrende
liv av hundrevis av jenter og
gutter slepende pa masse bagasje og I vilirede om hvor
man skulle na? Men da slapp
vi a tenke videre, for vi ble loset inn pa busser og kjØrt til
de respektive skolene som
skulle vre vart hjem de neste 5 dØgnene. Landas skole,
here we come! Et passe stort
klasserom med - 1!! vask med
bare kaldvanns-kran! For a
komme pa toalettet matte vi
fØrst ut i skolegarden, og dusjingforegikk
1 Landas-hallen
o
pa andre siden av gata! Det sa
temmelig haplØst ut, og iallefall lederne hadde sin tvil om
oppholdet kunne <fullfØres.
Vel, den første natta vil vi
helst glemme. Det er alltid
vanskelig a venne seg til a hgge sammen med 15 andre pa
hardt gulv og masse uvante
lyder rundt seg. De andre nettene soy alle som <steiner>>
(for a bruke et velkjent uttrykk) om det var at enkelte
matte pa byen for a anskaffe
seg gummimadrass, eller at vi
rett og slett var for slitne. For
selvom dette ikke var noen
form for konkurranse, sa var
det trening utendØrs i flere timer hver dag, noen ganger i
sol, andre ganger i regn. Dessuten ble det mye ufrivillig
trasking, da bussene var overfylit til enhver tid. Selvom
Bergen by hadde lagt forholdene til rette til dette stevnet, sa skal det mye til for
frakte 4 000 flere mennesker
gjennom byen mange ganger i
lØpet av dagen.
Defileringen torsdag fra Nygardsparken til Krohne Mmde var et fargerikt skue. 4 000
turnere i sine klubbdrakter
(for oss: Drivs overtrekksdres-

ser) eller andre fantasifulle
kostymer. Det var hØytidhig
apning av stevnet ved varaordfØreren, taler, andakt og
tilslutt noen fantasktiske
oppvisninger av inviterte
tropper.
Under oppholdet fikk vi heldigvis--ogsáei
sight-seeing, og da ble steder
som FlØien, Akvariet, Nordnes SjØbad og Bryggen besØkt. Det ble ogsa tid til shopping, sa foreldre og sØsken
hjemme ble beriket med sma
Bergens-gaver. PA kveldstid
var det lagt opp til forskjellige
underholdnings tilbud. Det
var discotek i Bergens-hallen,
kinoforestilhinger osv. Jentene vare benyttet seg godt av
disse tilbudene, men det var
aldri noen problemer med a fA
de inn i tide fØr rosignalet
gikk. I det hele tatt viste de en
fantastisk evne til a hjelpe
hverandre, til samhold og
vennskap!
Søndag 30. var den store dagen da oppvisningene skulle
forega. Og tenk at det var den
dagen som skulle vise seg fra
sin verste side vrmessig
sett. Regnet Øste ned fra tidhig
morgen, og den flotte gressmatta pa Krohns Minde ble
ganske raskt forvandlet til en
kjempe sØledam. Det var likevel en uforgiemmehig opplevelse a se 1200 turnere I knallrøde silkedrakter gjØre sitt
program med smil og glede,
selvom de etterhvert ble forvandlet til temmelig sØlete
varianter av glade turnere.
Kanskje nettopp den vate
oppvisningen gjør at man vil
huske dette stevne som noe
helt spesielt, ved siden av at
det var <Driv>>-jentenes debut
I et Landsturnstevne.
Takk for en alle tiders tur!
Hilsen Inger og Unni

Kjedekollisjon

Radarkontroll

Det var svrt glatt I helgen, og
I bakkene opp mot bussgarasjen
i Kirkebygda krasjet tre biler i
hverandre. To av bilen ble sa
sterkt ramponert at de matte
taues fra stedet.

Mandag holdt politiet radarkontrohl i Ytre og pa Flateby.
Kontrollen resulterte I 30 forenklede forelegg og 7 anmeldelser. En person ble mistenkt for
promillekjØring.

VIGNETT-
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Elisabeth Odegapd
til Enebakk

Den sangglade Elisabeth
ødegard vii lØrdag 2. november holde konsert pa Mjr
ungdomsskole kl 22.00.
Elisabeth er i dag 16 âr, men
begynte a synge aktivt fra
10-11 ârs alderen. Begynte i
tidlig alder a synge i et ungdomskor som hun overtok nâr
hun fylte 15 är.
Elisabeth presenterer i dag
en stil ti1nrmet lett kristen
pop eller gospel. Hennes mâlsetting er a formidle et klart
budskap am Jesus som en
person med stor kjrlighet til
alle mennesker.
Hun er født og oppvokst i et
kristent hjem, men tok selv
valget om a vre en personhig
kristen i 14-ars alderen.
11984 ble Elisabeth valgt Ut
til a delta i norske Melodi
Grand Prix, takket ja, men
ble nektet av underhoidnigssjef Harald Tusberg i Kringkastingen grunnet hennes laye alder.
Har etter det gitt ut en solo
LP hvor kjente musikere som
Lava spiller.
Elisabeth er ei iivsglad jente som Ønsker a spre glede, og
med sitt gode humØr fenger
hun et stort publikum.
Du er hjertelig velkommen
til a komme og høre henne.

SVARSLIPP
Til Vignett
Klokkerudásen 1, P.B. 62
1912 Enebakk
Jeg onsker et gratis abonnement pa Vignett Ut áret 1985.
Navn
Adresse

OPTISK SYNSPROVE
Optuker ØYSTEIN KROGH

OPTISKE as

[SKI

Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 870524
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B1L-& MASKINBERGING
SPESIALTRANSPORT
ALT I BILGLASS

-

TLF. DOG NVAKT
(02) 887776

MARTINIUSSEN'S BILSERVICE

]For. mãtte dUhabãdè
VISAlk oft, miniBcmkm koit
ogl iedittort.
Personkoit. Alt er bu tt enklere.
Sparebanken ABC

VIGNETT

-n e I Fnebakk
FN-dagen har sterke tradisjoner i Enebakk.
Hvert eneste âr er det en elIer flere av barneskolene som markerer denne dagen.
24. oktober var det Stranden og Kirkebygda
som markerte denne dagen. De andre skolene
valgte i âr a markere "Verdensbarnedagen".
Forskjellen mellom disse to er i det hele tatt
svart liten, pengene fra FN-dagen gãr til
samme formal som Verdensbarnedagen:
REDD BARNA FRA KRIG!
Disse aksjonene er ikke bare rene innsamlingsaksjoner hvis noen matte tro det. Noe av
poenget med slike dager er at barna skal here
noe om u-land og den vanskelige situasjon
den 3. verden befinner seg i.
Etter en tur til Stranden og Kirkebygda er i
alle fall vi overbevist om barna var interessert i a lore.
6. klassene underholdt med sanger om u-land og egne dikt med samme tema.

15 milUoner
Hvert âr dØr 15 millioner
barn av fattigdom, suit og
sykdom. Millioner av andre
er yang syke, streifer rundt
uten hjem og foreidre, lever i
flyktningeleire uten framtidshap, utnyttes som arbeidskraft 1 farlige bedrifter eller
deltar 1 krig. Ingen Ønsker en
silk verden, men det er alt annet en lett a gjøre noe med
det.
Vi nordmenn er av dem
som kanskje er flinkest til
prØve, men vi gir lite, elier
rettere sagt, vi har rád til a gi
mer.
A

Stranden

z 4:.o K' T0 ~ R E

Elevene pa Stranden skole
har arrangert FN-dagen i
mange ár, men resultatet dette ár ble bedre enn noen gang
tidligere. 2.335 kroner flkk de
inn. Denne gangen gikk skolen nye veier, de bestemte seg

for a prove noe annet enn lotteri og kakebasar. Selvlagde
fredsaksjer var det elevene
lagde, og disse ble solgt for 5
kroner stykket.
Elevene startet dagen med
teori om u-land, siden gikk
det slag i slag med film, video
og underholdning. Vi kan
godt forstã at Stranden. liar
behov for en ny gymsal, 180
eleven i tillegg til dârlig yentilasjon gjorde sitt til at det
ble srdeles trangt der inne.
Robert BrØnmo sier til Vignett at hvis de hadde hatt en
stØrre gymsal sâ skulle seivsagt foreidrene ogsâ butt invitert.

Kirkebygda
Litt over 10 pa morgenen
kom Kirkebygden skoles elever ut av porten. De skulle
gjØre unna sin egen lille fredsmarsj. Den gikk fra skolen til
Lotterudfeltet, innom her-

resdshuset og sä tilbake.
Kallskapellanen I Enebakk,
Eivind Johanessen holdt en
appell fØr de gikk fra skolen.
Han la spesielt vekt pa at vi
ma gjØre noe for at alle skal
kunne leve I fred. Og at elevene i Kirkebygda hadde gjort
noe hersket det liten tvil om:
De hadde laget egne plakater
med paroler som "Vi vii ha
fred", "Redd barna fra sult og
nod" og "Alle barn trenger
noen til a passe pa seg".
Pengene elevene hadde
med seg flkk ikke bli lenge i
lommeboka, det var muligheter for a fá kjøpt bade mat og
drikke. Tegneserier gikk ogsa
unna som varmt hvetebrØd, 1
krone pr. blad satte ikke akkurat noen demper pa salget.
Skolen hadde ogsâ besØk
av en representant fra Redd
Barna. Hun fortaite om uland og u-landsproblematikk, og svarte pa spørsmal
fra svrt sâ ivrige elever.

Dennefanen liar elevene selv laget!
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uansett forpris

MANGE CODE BOKER
SINDY KLIER
FOTOALBUM
forkr84

30%
NA kr

42.-

NA kr 5.filers mange gode tilbud!
Tilbudene varer
fra 2.-9. november.
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Grendesenteret 1911 FLAFEBY TIf.92 8721
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Kaker og saftfikk Kirkebygden barneskole inn mye penger pa.

VIGNETT

BEGRAVELSESBYRAER

UNDERHOLDNING

Sveums Blomstertorretning
og Begravelsesbyrä
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom
Telefon blomsterforretning 7114 11
Telefon begravelsesbyrâ 71 48 30

Søndag 3/11 ki. 16.30
(B):

NØDROP I
ALPENE

Chr. Stensruds Eftf. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrâ
Asenvn. 3— 1400 Ski

(02)*87 30 60

Midpettspuppa
Iavhoider
DPWársmøte pa <Plassen>> i dag,

JULE RD

31/10, ki. 19.00.
Formannen

EN RUSSER
I NEW YORK
UNDER VULKANEN

Enebakk Lokallag
av NSF
har ársmØte torsdag 28. nov. Saker bes sendt styret innen mand. 11. nov. v/Unni Fjeiistad.

Betel
LØrdag2/11 ki. 16.00. Follo-treffpa' Mj2er ungd.sk.
Se egen annonse.
SØndag 3/11 ki. 10.00.
SØndagsskole
Ri. 19.00. Konrad Kornmo og Betel hornorkester.
Onsdag6/11 ki. 19.30. MenighetsmØte.
Alle velkommen.

BOLIG SOKES

TA VARE PA KROPPEN DIN!

&e6aM
4eec

Topp moderne utstyr I lyse, trivelige lokaler. Gratis prøvetime.
Massasjebad - soistudlo badstu - forfriskninger.

Gaiieri Nygard, Nygardsveien 8, 1911 Flateby.

TLF.:71

8040

MedL Norges Hosestudioforbund

SØlvi SvinØ
Sep aratutstilling,
maierier, 2-17/11 1985.
Apningstider: Fred. 17-20
iørd. og sØnd. 11-17

Lørdag 2. nov. pa Mjr ungdomsskoie i Y. Enebakk.
Ri. 16.00 Bibeltime.
Ki.18.00Mote;
Betania ungdomskor, Fjellstrand og Konrad Kornmo
deltar.
Saig av varm mat!

Gospelnight

76-mod., diesel ki. 1,
km. 100 000, selges
kr 20.000.-.
Kirkebygden Jern &
Bygg A/S tif. 92 65 25

HUSKER DU ARETS
DARLIGE SOMMER?
- SELVFØLGEL!G!

—DUHARNA

Ri. 22.00 Elisabeth Ødegârd med gruppa Ad Notam.
Film: TØff kjr1ighet.

DROsJER
Tormod Gran
Flateby
TIf. 92 80 75
Mobiltlf. 094/30 553
DØGNVAKT
Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltelf. 094/34 527
DØGNVAKT
Arne Wennevold
Ytre Enebakk
TIf. 92 40 72
Mobiltlf. 094/15 099
DOGNVAKT

muligheten for
reservere SAGA-ferien
neste var, sommer og
host.

KONTAKT OSS

0

- Jo for - jo heller, da
har du størst mulighettit
5 fden reisen du vii ha.
De beste plassene blir
først solgt.

CD

ERA OSLO fiyr Saga til
Mallorca, Benidorm,
Gran Canaria.
Lanzarote, Rhodos,
Kreta, Kos, Porto Carras
(Haikidiki), Kypros,
Madeira, Tunisia,
Roma, Rimini og
London.

HANSKER
Semsket skinn
Glatt skinn
med og uten fOr.

Vanter
Du trenger ikke
a fryse pa hendene.

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

Enebakk Bondekvinnelag
"i
MØte pa BØndernes hus onsd. 6. nov. ki. 19.30
hvor Landbruksiaget innbys.
Avsiutning pa kurset ,Tun og gardshagev med iysbiider
og besØk av fyikesgartner Saglie.
Mediemmer bes ta med mat.
Alle interesserte veikommen.

ieaarna
= I C LU
Grendesenteret Flateby
TIf. 92 83 74

Block.Wtane
Bhop.
IIELOVNER
med trinnregulering og termostat.
Leveres med 1 meter ledning.

Varmepanel
400 W
Kun kr
250M
600 W
Kun kr
305M
1000W
Kun kr
350sw

7

HUSK

Edith Rosenvinge
Ytre Enebakk

TM & © 1985 United A rtistsCorporation

etteriyser en voksen,
mannhig person som har
lyst til a bli stØttekontakt for en 10-árs gammel
gutt. Málsettingen for
støttekontaktfunksjonen
er a gi gutten en nr, god
voksenkontakt samt sosial trening gjennom positive fritidsaktiviteter.
Det vii bli gitt veiiedning
av psykoiog.
Henvendeise vedr. stØttekontaktarbeidet gjØres
til Enebakk sosialkontor,
tif. 92 60 60, som vii gi
nrmere oppiysninger
om arbeidstid, timebetaling osv.

Bolig søkes
til 4 personer, heist i
Y. Enebakk, men ogsá
mt. Enebakk for Øvrig.
Tlf. 92 49 15

Her far du

Bedford lastebil

Folio-tpeff
for ungdom

Enebakk
sosialkontor

JULEBORD
Mandag 2112 starter vi reed julebord.
Mandag og tirsdag kr 220.Onsdag og torsdag kr 230.Levende musikk.
Alle rettigheter i Grillen.
Julelunsjbord serveres Ira 1. sept.
Velkommen.

Ri. 18.30 (U):

Ri. 20.30 (V):

HELE DØGNET

KUNNGJØRINGER

Listeovn
600 W
Kun kr

SA5A
SOLRE!SEFi
har Norges mest
fornøyde gjester.

NOKKEL
KORT

)

3500

Lei Block Watne tilhenger for 10 ore til
hjemkjoring av varer.
Alle priser er med moms.

Apningstider: 8.30-16.30,

I ATA

torsdag til 18.00, lordag til 13.00.

A
I
jH0v8Am. TIC 88 4022

3051000 W
.
Kun kr

ASKIM
Osloveien 50
lIt. 02/882592

HvopfoP9,
For et par mâneder siden apnet Gunn Nielsen sin Grende kiosk og Video-sjappe her pa Flateby Grendesenter.
Sjappa viste seg vre en glede for mange, og en irritasjon for
andre. Spesielt ungdommen satte stor pris pa at vi fikk et sted
vre.
For kort tid siden ble det bestemt av Enebakk kommunestyre, at planlagte gatekjØkken
ikke fikk gà igjennom. Hvilket fØrer til at Gunn Nielsen ikke har
kapasitet nok til a holde Grende
kiosk og Video âpent, ungdommen far da ikke noe sted A vre.
Sa spør vi, Hvorfor??
Hverken voksne eller vi er in-

SVARSLIPP

Vekk

TilVignett
Klokkerudãsen 1, P.B. 62
1912 Enebakk
Jeg onsker et gratis abonnement pa Vignett Ut âret 1985.

OPPHORSSALG

Navn
,;Adrsse

teresserte i at vi skal "RENNE
GATELANGS!>
Flere sier seg interesserte, bâde yngre og eldre, til a ta Opp saken en gang til med kommunestyret.
Vi haper de vii drøfte saken en

LOrd. 2/11 9.00-14.00
Mand. 4/11 9.00-1G.00

'H

gang tilög at det vil gá igjennom.
Ungdonmen mØter Opp med
egne kandidater.
Hilsen Ungdommen
fra Flateby!!

1

Salams Pizza
Med stor undring og ikke iiten forferdelse har jeg lest
Halyard Waades innlegg i Vignett den 24. oktober. Det som
skulle vre et svar pa mitt
innlegg, er i stedet butt etunØdvendig angrep pa innbyggere i Flateby.
1. Jeg konstaterer at herr
Waade - og med rette - er bekymret over at flere handelsvirksomheter har máttet legge ned pa Grendesenteret.
Men jeg ma samtidig spØrre
ham om han mener det skyldes Salams Pizza. Og videre:
Dersom en dansetilsteining i
heigene beregnet pa myndige
personer kan gi et foretak det
nØdvendige d'iftsoverskudd,
skulle det ikke da vre i alles
interesse a gA p.ositivt inn for
at et slikt foretak skal lykkes?
Herr Waade beklager tidligere
konkurser, men hva gjør han
for a hjelpe Salam HØiberg
som har bevist at han kan drive med bverskudd?
2. Jeg konstaterer at herr
Waade bruker føigende uttrykk: <'Huseierne far derved
tomme lokaler og ser seg nødt
til a leie Ut til hva som heist,'.
(Mine uthevninger). Hero betinner herr Waade seg pa virkelig dypt vann! Med utgangspunkt i selve saken Salams Pizza - kan det ikke
herske tvil om at herr Waade
mener at nettopp Salams Pizza - og stedets innehaver Salam HØiberg skal betraktes
som et eksempel pa hva som
heist. Eller har kanskje herr
Waade andre leietakere i senteret i tankene nar han kommer med en slik pástand?
Men herr Waades formulering rammer ikke bare leietakerne. Den rammer i like høy
grad huseierne - aitsâ utleier
ne! Man skal ikke ha stor fantasi for a forstâ hva disse
huseierne kan finne pa for a fA
leietakere - og hvilket marked de vil prØve seg pa!
Herr Waades ordvalg er et
stygt spark mot Salam HØiberg og en ekkel beskyldning
mot utleierne som kan ha
grunn til a fØle seg injuriert!
3. Jeg konstaterer at herr
Waade prØver a ta Opp ungdomsproblemene pa Flateby.
Dem skal man ta alvoriig, og
det bØr ogsa herr Wade gjøre.
I et forsøk pa a ironisere over
mitt uttrykk livskraftig mujø, bruker han det i en helt
feilaktig sammenheng, og sa
hudfletter han ungdommen
som har vrt umuiig siden i
sommer. Den oppfØrsel som
herr Waade beskriver, kan

ke er et spOrsmài om hvorvidt
selvsagt ikke forsvares. Men
Salams Pizza skal ha tillateljeg vil likevel spØrre om han
se til a la gjestene hOre mumener at denne oppfØrselen
sikk. Musikk har man kunnet
skyldes Salams Pizza? Eller
hØre hele tiden, noe som er
sagt pa en annen mate: Ville
helt vanlig pa et slikt sted.
man ikke hatt disse ungdomsSpørsmalet er om personer
problemene dersom Salams
over 18 ar skal ha by til a danPizza ikke hadde eksistert?
se etter den samme musikVii ungdomsproblemene forken. Dersom det virkelig skulsvinne dersom man forbyr
le vre grunn til a mene at
dans for stemmeberettigede
musikken er for hOy, far man
borgere pa Salams Pizza? Elkomme frem til en lOsning om
ler er Salams Pizza eldre enn
voiumgrenser og eventuelt, en
ungdomsproblemene pa Flaeller annen form for stOyskjerteby?
ming. Problemer ma lØses
I sin omtale av ungdommen
konstruktivt. Positivt tenkmener herr Waade ogsa at
fling gir positive lOsninger.
politiet har ftt kiager pa
Negativ tenkin g44 eg44y
dens adferd rundt senteret og
løsningér. iiet siste er derfor
derfor har patruijert der i hélikke noe a satse pa.
gene. PrØver herr Waade igjen
6. Videre skriver herr Waade
A antyde at disse kiagene
fOlgende: -At herr Furevik paegentlig er kiager som zkyldes
star, at ingen har kiaget, viser
eksistensen av Salams Pizza?
hvor godt han er informert."
Blir med andre ord enhver
Det jeg pasto - og som fortklage pa forhold i og omkring
satt star ved lag - er dette:
senteret en klage pa Salams
<'Salam HOiberg har ikke motPizza? Skal Salam HOiberg
tatt noen kiager - verken fra
bli Flatebys syndebukk?
politi eller naboer.>' Hvorvidt
Av mangel pa holdbare arnoen har klaget seg imeilom,
gumenter i den konkrete savet selvsagt verken Salam
ken angriper herr Waade i
HOiberg eller jeg. Og i redeligblinde, og han er i sin iver (?)
hetens navn ma vel ogsa herr
uforsiktig nok til a markere
Waade innrØmme at klager
ársakssammenhenger som
ma rettes til den kiagene anfaller tungt til jorden pa sin
gár? Bare da kan man koregen urimelighet. Men derved
rigere pa forhold som kan vhar han ogsa kastet et forre uheldige. Man ma med anklareisens lys over sin holddre ord ía en reell sjanse.
ning til bade den ene og den
7 pa Flateby er det to serandre.
veringssteder som begge kan
4. Det er en god skikk a kalselge 01. Herr Waade burde vile en spade for en spade selv
te at disse to stedene henvenom det ogsa er forskjeil pa
der seg til publikum pa vidt
spader. Det er imidlertid
forskjellige mater. Det ene
grunn til a gni seg i Oynene
stedet har et tilbud til luknar herr Waade kommer med
kede se] skap - mens det anfOlgende forvrengning: -De
dre - Salams Pizza - er apent
(dvs. naboene) bodde der fØr
for alle.
senteret kom, og de har aldri
Nar det gjeider samfunnsgodtatt at senteret skal ga
husets tiljud til ungdommen
over fra handels- til nattkaheI1ér ikke det sammenklubbvirksomhet>>. Det debattniva herr Waade leggr - - lignes med helgetilbudet hos
Salams Piza, verken nar det
seg pa her, kalles demagogi,
gjeider vare- og aktivitetstiiog det er ingen edel debattbudet eller nar det gjelder
form. Forhvem har snakket
kundegruppe i den saken vi
nattklubbvirksomhet?
om
diskuterer, nemlig dans pa
Dersom herr Waade mener at
Salams Pizza.
dans fredag og lordag pa SaAvslutningsvis vii jeg belams Pizza er ensbetydende
klage at herr Waade blander
med nattklubbvirksomhet,
sammen saker pa den maten
er herr Waade i beste fall mer
han har gjort i sitt avisinnprovinsiell enn godt er. I veriegg. Flere av de problemene
ste fall forsOker han a svarthan nevner er viktige nok
male aktiviteten i Salams
hver for seg, men de hører ikPizza.
ke hjemme i denne saken. Fie5. Herr Waade har hØrt mure av de forhold som kan ha
sikk fra dansetilstelning pa
noe med saken a gjØre, presenteret, enda han satt i en
senteres pa en slik mate at de
lukket bil med motoren i
bare understreker behovet for
gang. (Et meget interessant
at Flateby trenger et sted sorn
forsØk). La oss endelig sia fast
Salams Pizza.
at det i denne sak egentlig ikLasse Furevik
Flateby
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Vindu & Glass A/S
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HeIg- 09 nattservice tlf. 7175 57
Jembanegt. 24 (ved sykehuset) 2000 Li1)est>nm
Telefon02/71 6838-714733
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Grethe Esbjug vant
Grethe Esbjug vant damekiassen i árèts Sparebankcross som
ble arrangert av KNA Indre østfold og NAF øvre østfold.
Dagen begynte ikke sa bra for
Grethe, i første kvalifiseringsheatet ble det en 3. plass, heatet ble
vunnet av Vera Bakke ogsa fra
Enebakk. I 2.omgang veltet
Grethe, siste kvaiifiseringsheatet
matte hun vinne for a komme til
finalen, det greide Grethe lett.
Vera Bakke kvalifiserte seg ogsa
til finalen etter praktfubb kjOring
med 2 heatseire pluss en 2.piass.
I finalen var ikke Grethe til a
true, hun ledet fra start til mal
foran Tove Solberg fra Spydeberg som la beslag pa 2. plass.
Vera Bakke kjØrte seg inn til 4.
plass i finalen.
Herrekiassen ble dominert av
kjOrere fra NMK TrOgstad som la

besbag pa de fern første plassene,
iOpet ble vunnet av Axel Aamodt
foran Knut Nygárd. MonkeyTeam var representert med 9 kjOrere i herrekiassen, best av vare
ble Skoda-kjØreren Roar Kvarud
med en 11. plass etter glimrende
kjOring i kvalifiseringsheatene. I
semifinalen ble det en 2. plass til
Roar som dermed kvabiflserte
seg til B-finalen.
I finalen ble han diskvalifisert
etter iitt hardhendt behandling
av en TrOgstad-bobbe, dermed
ble han dømt sist. Per Bjerkeband og debutanten Per Atle
Holm kvalifiserte seg til semifinalen etter bra kjOring, men
begge endte sist i sine semifinabeheat.
Sparebank-crossen var siste 10pet i arets bilcrossesong for Monkey Teams kjørere.
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