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PA DEKKJAKI? Kjor til 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN & 
SERVICE AS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Stãl-radial stadig pa tllbud! 
Dekksaig og service til kI. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

TIf. (02) 924408 

 

EKOFI SK 

ORD I ENEBAKK 

itet Tirsdager W. 17.00-19.00 hos 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN & SERVICE A/S 

'.43 - 7. november 1985 2. ãrg. 

OrdfØrer Lucie Paus Falck, avdelingsleder Häkon Løftingsrno i Eeg-Henriksen og vara-
ordfører Per Kongsnes er glad for at avtalen endelig er kommet i havn. 

Kommunen har nâ un-
dertegnet avtalen med 
firmaet Eeg-Henriksen i 
Oslo. Avtalen innebarer 
at firmaet skal sprenge ut 
og grovpianere en iciretts-
plass ved Streifinn pa 
Flateby. 

Etter at dette ble veci-
tatt er det kommet skarpe 
reaksjoner fra de som vii 
bli pukkverkets nrme-
ste naboer. Naboene kre-
ver sikring av alle veier 
som vii bli berØrt av an-
leggstrafikken. Det gjel- 
der 	Ødegârdsveien, 
Bjerklundsbakken 	og 
Gjeddevannsveien. 

Disse andre veiene 
kommer inn i bildet fordi 
Eeg-Henriksen ogsá skal 
bruke pukk til Ødegârd-
veien og det kommende 
boiigfeltet pa Bergskau-
gjordet. 

Kommunen avholdt 
pressekonferanse mandag 
for a klargjøre en del ting 
overfor beboerne. Onsdag 
var det et âpent mote om 
saken pa Flateby Sam-
funnshus, men det skal vi 
komme tilbake til i neste 
nummer. 

Pukkverk 
Avdeiingsieder i Eeg-Henrik-

sen sier til Vignett at firmaet skal 
ta Ut 70.000 kubikk med pukk fra 
aniegget, det vii aitsâ si nrmere 
190.000 tonn. 24.000 tonn vii gá 
med til ødegárdsveien og ferdig-
stilielsen av denne, og pa Be-
rgskaugjordet vii det bli benyttet 
Ca. 30.000 tonn. 

Til seive idrettaniegget vii det 
bli brukt nrmere 20.000 tonn, 
og det er inkiudert vei og grØfter. 

OrdfØrer Lucie Paus Faick vii 
understreke at det ma vre bed-
re a fâ anleggsarbeid unna sâ fort 
som muiig, hvis vi skuile ventet 
med idrettaniegget vilie vi fâtt 
sammenhengende transport i 
omradet over kanskje 6-7 ar, nâ 
gjØr vi det unna pa tre, sier hun. 

Sikring 
Enebakk kommune mener at 
veiene er tilstrekkeiig sikret. Det 
vii ikke bli noen form for trafikk i 
Bergskaugveien, og kommunen 
pianlegger at heiier ingen trafikk 
skal gâ ned Bjerkiundsbakken. 
ødegardsveien er det aniegget 
som fØrst  blir ferdig, og her vii va-
raordfØrer Per Kongsnes presise-
re at gang- og sykkeiveien skal 
sta ferdig fØr  seive veien. Ogsá 
her vii aitsa skoieveien vre 
trygg. 

Avtaien innebrer at det ikke 
vii bli noen transport i heigene, 
og det ma ogsâ sies at det i de to 
siste arene av anieggsarbeidet er 
Enebakk kommune som avgjør 
nâr det skal kjØres  Ut pukk. 

Kommunen mener at de be-
boerne som er bosatt i Gjed-
devannsveien har andre inn-
kjØrsier a bruke under anleggsar-
beidet. Den stikkveien som gâr 
inn til Bergskaugveien kan be- 

nyttes de 100 meterne det er fra 
husene og fram til sikret skoie-
vei, mener kommunen. 

Lysløypa 
E.I.F har gitt muntiig beskjed 

om at de Ønsker iysiøypa  ferdig 
innen 15. desember. Kuiturkon-
suient Nils Petter Wiik sier til 
Vignett at man skal finne en 
iøsning pa probiemet. Denne Se-
songen vii det bli pukking i ski-
sesongen, men de to neste ar vii 
pukkingen forega pa varen og 
hØsten. 

Start 
Eeg-Henriksen haper pa a 

komme i gang fØrjul. Det er ogsa 
blitt reist en del kritikk mot at 
firmaet enda ikke har fâtt kon-
sesjon. Til dette kan det sies at 
det ikke er nødvendig med kon-
sesjon de 3 fØrste maneder av an-
ieggsperioden. 

sa snart arbeidet er i gang vii 
det ta Ca. en uke a renske omra-
det for trr og annet, og omtrent 
like iang tid a fA ferdig den 4 me-
ter breie veien inn til omrádet. 

Stoy og stov 
LØftingsmo fortelier til Vignett at 
nar det gjelder stØy sa fØiges Oslo 
Heiserád normer for tettbygde 
strøk. StØymessig iigger omradet 
gunstig til, omgitt av store áser. 
Nar det gjeider stØv vii dette bli 
bli fiitrert, det som eventueit vii 
stove er iagerhaugene, sier LØft-
ingsmo. 

Det er reist kritikk mot kom-
munen angaende det faktum at 
Flatebys drikkekiider iigger sa 
nr pukkverket. Kommunen av-
viser dette med at ingenting vii 
renne tilbake til Gjeddevann, det 
er ikke sig den veien. Nar det 
gjeider vanntarnet er dette heit 
iukket, sier Per Kongsnes. 

- 
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Vignett 
bekla 
gep 
Under 	vignetten 
"Gratulerer" i for-
rige nummer hadde 
det sneket seg inn en 
stygg feil. De fleste 
forsto vet at Tom Ol-
sen ikke kunne fâ 
gifte seg med Lars 
Schea. Det riktige 
skal vere: 

Tone Olsen fra Ski 
og Lars Schea fra Yt-
re Enebakk ble viet i 
Marl kirke. VIG-
NETT GRATULE-
RER, IGJEN! 

TANNLEGE 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

Tit. kI. 9.00-15.00 	92 87 39 
Tit. utenom kontortld 	92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale. 

Enebakk 
Tannteknikk 

TANNTEKNIKERMESTER 
LASZLO FARAGO 

Grevllngvelen 71, 3914 Ytre 
Enebakk. Tit.: 02/92 46 82 

EL-INSTALLASJON 
D. Freitag & Co 

Elektro-Mekanlsk — Verksted 
Produksjon — reparasjon 
Sterkstrom — svakstrom 

Bil - elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

Tit. 02192 62 94 

ELEKTRONIKK 
Enebakk 

Transformor 
verksted 

Boks 27, 1911 Flateby, 
TIf. 92 85 40 

CATERING 

Clifford A/S 
Alt I mat til hverdag og test. 

Catering - Restaurant 
Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
Tit. (02) 92 88 60 

Enebakk 
rørleggerhedrift 

v/Tygve E. Andresen 
VI UTFØRER ALT  RORLEGGERARBEID 

IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS 
Vãgtivn. 25, 1914 Enebakk 111. 924354 

LlIlestrøm 
Classmesterforretnlng A/S 

Vi utforer raskt 
reparasjon og utsklttning 

av alle typer glass, speiler m.m. 
til rimelige priser. 

Klrkeqt. 14. LUlestrom — LIt. 713990 

av folk flest 

I 	 John A. Andresen 
UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID 	Annonser leses 

IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 
Bevervn. 11, 1914 Enebakk 

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

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utterer all I el-Instailasjonor 

1912 Enebakk Tit. 92 63 00 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDLI 
Alt I bllkkenslagerarbeld 

utf ores 
1911 Flateby 
Tit. 92 84 68 

REGNSKAP 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk — 
Tit. (02) 92 63 03 

r4Ir MEOL. Ày NORSXE 
REGNSPcAPSL3YRAERE FORCHING 

BILLAKKERING 

BjOrns autolakk 
v/Bjorn Brunstrom, Flateby 

III. 92 85 06 
Oppussing og Iakkering 
av laste- 09 personbller 
BRENNLAKKERING 

INSTALLASJONS FIRMA 
KJELL BRENDJORD 
UTFØRER ALT I 

EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

Tit. 92 86 94 
MobittIt. 094/26165 

INNRAMMING 

LJtsigts 

rammeverksted 
Alt I Innramming. 

1911 Flateby Tit. 92 86 10 
ogsá kvfldstld 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rádgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 92 47 74 

Preparant 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til Ut-
stopping. 
Smâttaveien 3 B, 1911 Fla-
teby. TIf. 92 85 90. 

BENSINSTASJON 

BYEREN BENSIN & 
SERVICE 

Bensin — olje — rekvisita 
kiosk 

lnneh. Emil J. Andersen 
1911 Flateby, TIf.: 92 8132 

BRENSEL 

Esso diesel, parafin 
og fyringsolje 
Tit. 92 8124 

Roll NssvoId 
VestIl, 1911 Flateby 

FRISOR 

Siw's salong 

T11's 92 8049 
Grendesenteret — 1911 Flateby 

SJAFORSKOLER 

'Aure  :  'a vorsen 

Trafikkskole 
OppIring pa bil 
09 MC, fase 2 

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

Flateby Autoservice AJS 
Rep. av motor, drivverk, rustsvei-
sing og Iakkering. 
UtIeie av vare- og biltransporthen-
gere. 

1911 Flateby. Tit. 92 88 35 

Mobil paratin, 
fyringsolje, diesel, 

smoreolje 
TIf. 92 64 25 

Mobiltlf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

TOMMERMESTER 

MOM BP wnna 
tøznmermester 

Vi utterer all i tomrer- og 
snekkerarbeid. 

Vãga, 1914 V. Enebakk 
TIf. 02192 4117 

ONDERSTELLSBEHANDUNG 

Enebakk Antirust 

1911 Flateby 

TIf. .928900.  

PARFYMER1 

Sissels parfymeri 

III. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret 1911 Flateby 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av biler 

Kommisjon 
opptil 100% finansbistand. 

TIf. 02192 80 70, 1911 Flateby' 

MARKISER 

Enebakk 
Markiseservice 

Mwldsw Persiennet' Gwdintirett 
lnneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 
Lit. 92 45 58 

RORLEGGER 

Erik Kjelnaard 
Varme, sanhtr, ny'bygg og reha-
bilitering. 
UiIeio av lensepumper, vannsuger 
09 hoytrykksspyling. 
1914 Ytre Enebakk, Tit. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

GLASSMESTER 

Ski Classmester-
forretning 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

LII. 8734 55 

Annonser leses 

av folk flest 

Annonser leses 

av folk flest 

Enebakk kunstforening 
minner om SØlvi SvinØs 
separatutstilling av male-
rier i Galleri Nygârd. Ut-
stillingen er Apen fram til 
17. november. 

Flateby Kino viser i hel-
gen "Purple Rain" (U) og 
"Streets of Fire" (v). Bar-
nefilmen gâr ut p.g.a. an-
net arrangement. 

Enebakk lokallag av NSF 
minner om at saker til ârs-
mØtet bes sendt Unni 
Fjeldstad innen 11. no-
vember. 

Bruktsalgsdag i Flateby 
barnepark lØrdag. KjØp og 
salg til lave priser. Arr: 
Enebakk Husmorlag. 

IL Driv minner om ársmØ-
te pa Ytre Enebakk skole 
10. november. 

Skogdag, Enebakk Sko-
geierlag og Enebakk Land.. 
bruksnemd 	arrangerer 
skogdag pa BØndenes Hus 
12. november. Alle skog-
brukere er invitert. 

- aktueue oppslag orn 
ukens aktiviteter 

Gudstjenesteljste for 
søndag 10. november 

1985. Enebakk: 
11: Stranden bedehus, 
Flateby v/Johanne MØ1-
ler og Heigheim. Bar-
nas misjonsdag. Flate-
by barnekor. Kirkekaf-
fe. 
18: Enebakk kirke v/ 
Heigheim. Ungdoms-
gudstjeneste. 

VIGNETT 



Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for 
lange innlegg etter beste skjonn. Du kan skri-
ye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og 
adresse. 

FRITT FORUM. 

Skolene,... 

En idea- 
lists s ebne 

I -68 vifikk grunn til a vcre kry! 
da kom det enf2yger til Flateby. 
Han ikke bare flØy i det blá, 
men ogsá Enebakk tenkte pa. 
Hans fØrste tanke, vi ma vccre dus, 
derfor vi trenger et Samfunnshus. 
Skal kulturlivet bli'no, 
i dag kalles huset Kino. 
Flateby vokste, et tilbud til dem, 
et grendesenter det vokste frem. 
I dag er drØmmen  lagt i grus, 
nesten alle er konkurs. 
I politikken han ogsà regjerte, 
Ap toppene deserterte. 
Han gjorde det godt, men er det ikke pussig, 
i dag ma vi likevel plundre med Luci', 
Hans siste pàfunn  var en avis. 
handelsstanden averterte til rimelig pris. 
Men avisen er ikke lenger hans, 
hanforsto ikke vitsen med pizza og dans. 
Pa torsdag var han hengt ut i hele avisen, 
Jo, Jo, idealistene betaler sannelig prisen. 

Med vennhig hilsen 
Sven Erik Tysdal 

BILDEKROKEN 

Trygghet er noe barn trenger i disse tider, dennejentafant vii Frognerparken blant Vi-
gelands skuipturer. 

Rockem 
teatep 

Flateby ungdoms-
klubb eller KLUBB1 
begynner a fâ orden 
pa sitt høstprogram, 
og onsdag 13. novem-
ber kommer for de 
besØk av Rikskon-
sertene som skal vise 
stykket "Paradisets 
nØkler". 

Stykket vil bli vist i stor-
salen pa Flateby sam-
funnshus, og starten gar 
klokka 19.00. Alle er hjer-
telig velkommen, bade 
gammel og ung. 

Handlingen I stykket 
dreler seg om et rocke-
band bestaende av ung-
dom. Gruppa er snart klar 
for det store gjennombrud-
det, men indre strid og 
konflikter setter en ba-
stant stopper for dette. 
Medlemmene I gruppa liar 
eksprimentert med en del 
narkotiske stoffer, og vo-
kalisten I gruppa er I ferd 
med a "flippe" helt Ut. Det 
du vii f. svar pa hvis du tar 
deg en tur er: Hviike nøk-
ler passer best i paradiset, 
gitaren eller hasjpipa? 

Musikk 
og dfins 

Takk for oppmerksom-
heten I anledning mitt inn-
iegg den 24. oktober. 

Halyard 
	

Waade 

RING 
RETTI. 

VIGNETT 

Etter a ha lest lokalavisene den 
siste tida, og sett hva som kan 
komme til a skje med skoletibu-
det for ungene i Kirkebygda, ma 
jeg si at en kunne bli, rnildt sagt, 
oppgitt. Maken til skolestyre, 
kommunepolitikere og lrerrâd 
ma en sannsynhigvis lete lenge 
etter!!! 

En av begrunnelsene for a ikke 
styrke skoletilbudet i Kirkebyg-
da er at det regnes med null-
vekst/nullutbygging her i framti-
da. Fantastiske evner ma den ha 
som kan greie a trekke sa logiske 
konsekvenser!!! Hva blir ei bygd 
uten skole? - Hvor attraktiv for 
unge mennesker? Ikke rart at det 
rart at det regnes med nullvekst 
Ut fra et slikt perspektiv!!! Det 
sier seg selv, at mye av de tilbud 
som vanligvis knyttes til skolelo-
kalene i byer/bygder (ogsâ etter 
skoletid) blir borte hvis man ikke 
har noen skole, og dermed redu-
sere denne delen av bygda til et 
sted uten tilbud, sâ og Si... 

Dette at Kirkebygda med til-
hØrende omrader ikke skal pri-
oriteres, virker a vre en tendens 
som gjør seg gjeldende pa mange 
flere omráder, kan bare nevne 
som eksempel BARNEHAGE-
TILBUDET! 

Har politikerne her ansvar kun 
for Flateby og Ytre Enebakk? 
Det virker unektelig som politi-
kerne er sà Sneversynte at de ik-
ke makter a ta med seg hele kom-
munen i sine vurderinger. Bor de  

fleste av dem i Ytre og pa Flate-
by, kanskje? 

Hvorfor skal det a ha en skole 
med elever fra 1-9. klasse pa ett 
sted, vre verre her enn mange 
andre steder i landet? Der er tull-
prat - hverken mer eller mindre!! 
Argumentet om at elevene da far 
dârligere valgfrie tilbud, er i seg 
selv utrolig dârlig!! Kommunen 
er ikke stØrre  enn at akkurat den 
delen av undervisningen skulle 
kunne samkjøres  med Flateby og 
Ytre Enebakk, bade med hensyn 
til lrekrefter og tilholdssted. 

For oss innflyttere virker bade 
bade kommunestyret og skole-
styret mer partiske og navie-
beskuende enn noe annet. Et ar-
gument som har kommet fram i 
en av lokalavisene er at skolen i 
Kirkebygda yule bli en ressurs 
fattigere om Flatebyelevene blir 
borte. Hvorfor det? - Kanskje det 
er tvert i mot!! Altsá enda ett et 
helt utrolig lite intelligent argu-
ment som blir brukt i en sâ viktig 
sak. 

Det er a hâpe pa at alle i lrer-
râd, skolestyre og kommune-
Styre som ikke kan unne folk et 
skikkelig skoletilbud i Kirkebyg-
da,trekker seg, og flytter vekk 
fortest mulig. 

Vi trenger ingen her som er ute 
etter a redusere de allerede nok-
sa fâ og dàrlige tilbud Kirkebyg-
das befolkning har. 

Hilsen "innflytter" 

Faktisk er jeg ikke redd, bare 
allergisk. Dessuten blir jeg mØk-
kete av labbene. Det hender en 
kan bli s  sint at en far lyst til a 
gjøre som Munchhausen gjorde 
med en uiv, var det vel - stikke 
arrnen sa iangt ned 1 magen det 
gar an og sà vrenge hele bikkja! 

Nei da. Det er ikke hunden som 
skal lastes, men eieren. En takk 
til det aller stØrste flertall av 
hundeeiere som liar sine kjele-
degger under full kontroll og tar 
hensyn til andre. 

Vennlig hilsen 
Anne-Lise Gange 

4. 

Famille- 
dag I Ytre 

Lørdag 9. november arran-
gerer Ytre Enebakk Husmor-
lag igjen familiedag pa Ytre 
Enebakk skole. Det vil som 
vanlig bli en rekke aktiviter 
for barna. Vi kan blant annet 
nevne snekring, vaffelsteking, 
hobbyrom, film osv. 

Alle aktivitetene er gratis, 
det gjelder ogsa pasying av 
refleks, noe alle har bruk for 
na I den mØrekste arstuda. 

Musikkbarnehagefl skal un-
derholde og det vil ogsa bli 
turnoppviSfling. Ellers kan vi 
nevne kaker, kaffe mm. Lot-
teri hØrer ogsa selvsagt med 
pa en silk dag. 

tL4A 	W 
- 

A 
avfol(flest 

det er mange som fortsatt 
ikke er kiar over at vi nã 
holder til i Kirkebygda. 
Det er jo synd om noen 
prover a fâ tak I oss, og ii-
kevel ringer feil nummer. 

REDAKSJON: 

02G540 
ANNONSER: 

92G550 

Selv om jeg er av hunkjØnn, be-
tyr ikke det at jeg er katt. Av den 
grunn nret jeg ingen frykt for a 
bli oppspist da en diger vorsteher 
kom byksende og bjeffende mot 
meg i skogen. 

Det som forund.rer meg av og 
til er enkelte hundeeieres hold-
ning. De er glade i hunder, alts  
er alle andre det. Det er vel derfor 
de svarer slik nar et velvoksent 
eksemplar av blandingsrase star 
med labbene godt plantet pa 
skuidrene dine og slikker deg i 
ijeset: 

- Det er ikke noe a vre redd 
for. Den er sa snill. sa. 



Enebakk JanitSjars formaflfl Magnar Nordli. 

VIGNETT 

Enebakk har fãtt et nytt innslag pa musikkfrOfl 

ten, eller rettere sagt, en sammen8lutning mellom 
to tidligere eksistrende korps. 

-Hver for seg var Enebakk UngdomSkOrPs og 
Flateby Musikklag for smâ. Begge slet med de 
samme problemene de var for fã, og et korps pa 
15-20 medlemmer var lite attraktiVt for de som 
eventuelt kunne tenke seg a melde seg inn, for-
teller Enebakk JanitsjarS formanfl, Magnar Nord- 
ii til Vignett. 

Pa váren i ár tok styrene for de to musikklagene 
kontakt med hverafldre for a drØfte om en sam-
menslâing kunne vere en aktuell løsning. Begge 
parter var enige, og 1. oktober var sammenSlUt 
ningen et faktum. 

Enebakk Janitsjar bar ná i overkant av 40 med- 
lemmer, og dirigent er for mange enebakkinger 
ikke ukjente Cato Johansen. Han bar jo stort sett 
en finger med i spillet nar det gjelder a fá fram 

dyktige musikere eller musikanter i Enebakk. 

Espen Nordhagefl og Erik Grønfl er orkesteretS to saksofofliSter. 

Trombofler er en viktig del av lydbilde i et jaiiitSjarOr

. 

 

kester. 

OveSe 
For de som ikke vet hva et 

janitsiarorkeSter er kan vi for-
telle at det bestàr av alle mu-
lige slags messingblâSere, kia-
rinetter og saksofOner. 

Orkesteret over hver tirs- 
dag i gymsalen pa barnesko- 
len i Kirkebygda. Hver Øvelse 
samler mellom 30-40 med-
lemmer forteller Magnar 
Nordli til Vignett. 

Orkesteret bestár av hoved-
sakelig av musikere som er 
blitt for "gamle" til a vre 
med i skolemUSikken, og det 
er sàledes et tilbud til de som 
ikke har noe annet alternativ  

etter at de er vokst Ut av sko-
IemusikkenS rekker. 

Konserter 
Alle trenger en visS inn-

kjØringsPeriode - for de kan 
spille sammen, men allerede 
30. november skal Enebakk 
Janitsjar delta pa en konsert 
sammen med andre korps pa 
Enebakk ungdomSSkole. 

Magnar Nordli forteller at 
den første konserten "pa egne 
bein" kommer til a gâ av sta-
helen i midten av april i 1986. 
Etter de vi fikk hØre pa Øvel-
sen skulle det vre all mulig 
grunn til a glede seg til den. 



FLATEDY KINO. ONSKER A 
BLI: El BEORE STED A: WERE 
Flateby kino Ønsker a 

gjøre noe med sin egen 
situasjon, de vii vite 
hva de betyr for folk, og 
hva de eventuelt ikke 
betyr. 

FØrstkommende lØr-
dag gâr de ut med en 
markedsundersøkeise 
for a k 	--' Flateby- 

befolkningnes forhoid 
til kinoen. 

Hvis du har noen 
synspunkter pa kinoen 
kan du mote opp uten-
for Clifford eller Bjer-
ke, der star kinoens ki-
noens folk kiare til a ta 
i mot bade ros og ris. 

For de som gjester Flateby 
Kino regelmessig er det vel 

ãpenbart at besØket  er svrt 
varierende. Hva er grunnen til 
dette?, spør kinokomitéen. 

Det er sikkert mange grun-
ner til dette, men det kinoen 
Ønsker svar pa er om det er 
heit spesielle àrsaker til dette. 
Er stolene for dârlige, er fume,-
ne for dârlige, er det for mye 
brâk eller drar du rett og slett 
til byen i stedet? MØt opp a gi 
Flateby kino den ros eller ris 
du mener de fortjener! 

Kultup ..fop psykisk 
UtViklingshemmede 

var hovedtema for en minikultur-
konferanse som ble holdt i Foreidre-
foreningens regi iørdag 19. oktober. 

Det var i alt 12 deltagere som job-
bet i grupper med temaene: musikk/ 
bevegelse, tegning/drama og infor- 

masjon. Sâ summerte man opp re-
sultatene av gruppearbeidet og 
snakket om videreføring av arbei-
det og pa hvilken mate man kunne 
skape meningsfylte aktiviteter for 
psykisk utviklingshemmede i Ene-
bakk. 

JOTUNmT,AM 
TeWiffaPeter med farveforslag 

Al lister, karmer,, drer, etc, 

inn 
og s eden nye 
Proloyeboklen 

med et rikholdig utvalg av 
tapeter i dagens motefarver. 

Bapbol Bygg  A/S 
Bygg og Trelast 

TIf. 92 62 46 - 92 65 30, 1912 Enebakk 
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VIGNETT 

Koselig 
ho . stbasap 

Musikkgruppen hadde deit litt annen mate enn tidligere. 
de 	psykisk utviklingshem- 	Den vii bli fulgt opp av aktivi- 
mede opp i forskjellige funk- 	tetsdager/kvelder hvor funk- 
sjonsnivâer og diskutert hvor- sjonshemmede barn og unge 
dan musikk kan vre Ut- sammen med sine stØttekon- 
hytterikt for den enkelte. For 	takter vii fà anledning til a h- 
iavt fungerende mente de at Ste fruktene av hva vi kom 
musikkpi ogi am som gar MY 	 pesaipgdagoge ikke vx 
pa kroppsbevissthet var vel- 	Skolen og det - funksjons- 

C- 

dig viktig. For de hØyt  funge-
rende er samspillet med an-
dre viktig og her var det vik-
tig a prØve a delta i musikk-
aktiviteter sammen med 
vanlige barn. Musikkgruppa 
regner med a fa mulighet til a 
fâ funskjonshemmede barn og 
ungdom i Enebakk med pa 
noen ringdanskvelder utover 
hØsten og vinteren. 

Dram a/te gnin g- grupp en 
hadde konsentrert seg om 
aktiviteter som yule oppfor-
dre til samarbeid.De hadde 
laget en felles college, en rod 
blomst som var satt sammen 
av revne biter fra ukeblad. Ri-
ving og liming av bitene had-
de skjedd uten at man snak-
ket for mye sammen, I steden 
iyttet man til rolig musikk. 
Dramatisering vii si at man 
lager en historie hvor man 
kan bruke enkle tegninger og 
alie kan fâ en rolle i et spill. 
Dessverre kom ikke denne 
gruppen sá langt som til dra-
maet, sa dette blir temaet pa 
oppfØlgingskveld. 

Informasj onsgruppa 	ble 
enige om at Foreldrefore-
ningen skuile forsØke seg med 
en <avis>> for a informere med-
lemmer og andre om sine ak-
tiviteter. Det ble ogsa nevnt 
at dette var veldig viktig for a 
skape positive holdninger. 
Malgruppene i fØrste omgang 
blir barn og unge i Enebakk 
som er psykisk utviklings-
hemmede, i tillegg vii det 
komme en del stoff til foreidre 
og andre om de arbeidsopp-
gavene Foreldreforeningen er 
opptatt av. Deltagerne i info-
gruppa skal lage et utkast 
som skal utgis fØr  jul. 

Denne konferansen hadde 
som mal a begynne a jobbe 
med kuituraktiviteter p, en  

hemmede barnet var tema for 
et mote mellom skolesjefen og 
Foreldreforeningen for funk-
sjonshemme. 

Skolesjefen holdt et inter-
essant foredrag og trakk frem 
lovhjemier som ga det funk-
sjonshemmede barnet rett til 
opplring. En iøynefallende 
forskjell meliom Barnehage-
loven og Grunnskoleloven var 
at Barnehageloven i sin stad-
festelse av det funksjons-
hemmede barnets rett til 
plass i barnehage hadde med 
et tillegg som gikk pa om bar-
net kunne nyttiggjØre seg 
opphold i barnehagen. 
Gruhnskoleloven sier at bar-
na skal ha tilbud, men det er 
ikke dermed sagt at normal-
skolen er det beste tilbudet, 
sa Holm og var vel kommet til 
kjernepunktet. 

Det er ofte stor uenighet 
mellom foreldre og fagfolk om 
hva som er det beste tilbudet 
for barnet. A vre funksjons-
hemmet barn i Enebakk og 
ifØlge alle nye retningslinjer 
vre et kommunalt ansvar er 
ikke enkelt fordi vi har ikke 
spesialkiasser og ma ta barna 
inn i de vanlige klassene. 
(Dette medfØrer dog at klas-
sen far en ekstra lrer). For-
eldre kan mistenke fagfolk og 
skoleetat for a vile velge den 
letteste vel nar man kjØper til-
bud i andre kommuner. Hvor 
blir det av det kommunale an-
svaret da? Foreidre i Foreld-
reforeningen mente at det ik-
ke kunne vre et enten eller. 
Dersom foreidre fØler at man 
skal prØve integrering burde 
dette bli praksis. Om en elev 
begynner i normalskolen 1 
fØrste kiasse er det ikke cler-
ved sagt at vedkommende 
skal fØlge klassen i 9 ar-, like ii- 

te som det burde were selv-
sagt at en gang spesialskole 
blir alltid spesialskole. 

Holm vaget den pastand at 
integrering og dennes mulig-
het for a lykkes er personav-
heni. Han mer.te osâ at 

en ensartet gruppe og det el 
kiart at irerens innstilling til 
integrering er viktig. Skolen 
er opptatt av utvikling, sa 
Holm og pâpekte at man til 
forskjell fra mange institusjo-
ner som kunne leve med litt 
fremgang her og der, matte ha 
dokumentert og klar frem-
gang. Det a tilegne seg kunn-
skap er noe av vitsen med 
skolen I vare dager ogsa. Selv 
om skolen mer har ftt karak-
ter av et sted a vre, er man 
der for a lyre. 

Det var ogsa et tankekors 
for foreldrene at spesialunder-
visning ikke lenger skal tas av 
Øremerkede midler og at den 
faktisk ma konkurrere med 
idrettsanlegg og andre tiitak. 
Det gar klart frem av grunn-
skoleloven at barnet har krav 
pa tilbud og at PPT har an-
svar for a tilrettelegge dette, 
men midler er jo fØrste bud. 

MØtet fikk ingen egentlig 
konklusjon. 	Foreldrefore- 
ningen fkk gjort det kiart at 
foreidre i Enebakk kommer til 
A stâ pa for at deres barn skal 
fA det tilbud som foreldrene 
føler er riktig. Skolesjefen 
svarte pa dette at kommunen 
hadde en del faglig kom-
petanse som sikkert kunne 
hjelpe foreldrene til a oppna 
det som var best for barnet og 
han sa positivt pa samarbeid 
med foreldrene. 

Det var bare synd at ingen 
av bygdens lrere var tilstede 
pa motet ettersom de altsã 
spiller en viktig rolle i inte-
greringen. Det er bare a hape 
at holdningsbearbeidelse, vel-
iykket og mindre vellykket in-
tegrering far dekning pa kurs 
og møter for lrere for det er 
sannsynligvis mye upløyd 
mark enna. 

LØrdag var en travel 
dag for musikantene i 
Ytre Enebakk skole-
korps. Ikke for var de 
ferdige med sin innsats 
for Mjr Samfunnshus, 
ved bensinstasjonen og 
Káres dagligvare sá var 
det igjen full fart, denne 
gangen pa Ytre Ene-
bakk skole hvor korp-
sets tradisjonelle høst-
basar gikk av stabelen. 
Mange flotte gevinster 
kunne man friste med 
ogsá i ár - bade frukt-
kurv og kransekake var 
selvsagt pa plass. Det 
var relativt god publi-
kumstilstrmming hele 

dagen, men arrangØre-
ne kunne vel kanskje ha 
Ønsket seg noe mer folk 
til auksjonen som ble 
avviklet like fØr  trek-
fling. Korpsets for-
mann, Kâre Marsdal, 
var glimrende auk-
sjonarius, men den helt 
store stemningen ble 
det dessverre ikke blant 
det pa den tiden fatal-
lige publikum. Synd - 
for ogsâ her var det god-
biter. Men alt i alt en 
hyggelig hØstbasar i 
god gammel stil. Og 
selvsagt var det mas-
sevis av hjemmebakt - 
og kaffe a fá kjøpt  for de 
som stakk innom. 



VI ON EU 

Alt er blitt-, enklere. 
Du skal ikke lete lenge for du opp- 

dager at vi har gjort bank enklere for 
deg! 

For matte du flytte pengene hit og 
dit, for a fá maksimal rente. Na finnes 
Personkonto med Bonus, hvor renten 
stiger i takt med innskuddene. 

For matte du lane lift her og lane lift 
der, - ná skaffer vi deg hele lane- 
beløpet 

For matte du ha We miniBank- 
kort, VISA-kort og kredittkort. Na 
kommer Personkort, som kan erstatte 
dem alle sammen! 

For sá banken strengt pa deg hvis 
lánet skulle brukes til bil. Na spør vi 
ikke lenger hva pengene skal brukes -- 

•Før kjøpte du fly forsikring hver 
gang du skulle ut og reise. Na kan du 
kjøpe en rimelig helársforsikring i 

banken, som ogsá dekker smáreisene 
her hjemme. 

For lânte du penger hos oss, og 
kjøpte gjeldsforsikringen et annet sted. 
Na gjør du begge deler i banken. 

For skaffet bedrifter seg forskjellige 
lan pa forskjellige steder. Na kan alt 
dekkes med Fuiffinansiering. 

For var bedrifter avhengig av post 
og telefoner for a fá oversikt over sin 
daglige økonomi. Na far du Bedrifts- 
terminal pa dill eget skrivebord, som 
gir svaret pa noen sekunder. 

For matte større bedrifter opprette 
lokale kassekredifter for alle sine 
distriktsavdelinger. Na finnes Konsern- 
konto, som gjør det. bcJe. enklereg 
billigere. 

For var Sparebanken Oslo Akershus 
og Fellesbanken to forskjellige banker. 

Na er alt bull mye enklere. 
Spare1anken ABC 

bank 
SPAREBAMIEN OSLO AKERSHUS OG FELLESBANKEN HAR GATT SAMMEN OM A WORE BANK ENKLERE FOR DEG. 



Huset blir en stor, flott 
bygning med valmet tak, 
med fasade mot Øst, hvor 
det er planlagt en romsiig 
parkeringsplass. 	Husets 
sydvegg har mange vinduer, 
slik at man delvis kan satse 
pa soloppvarming. For a 
bryte det noe <flate>> ut-
seende har arkitektene 
><lagt pa',,  en gjennomga-
ende toppseksjon pa byg-
get. Her kan man blant an-
net tenke seg rom for sma-
servering til sluttede seiska-
per, fast utleie av atelier 
osv. 

Huset skal ha stor hove-
dinngang for handicappede. 
Det er ogsâ beregnet stor 
inngang med iett adkomst 
for transport av forskjellige 
former for utstyr i forbindel-
se med arrangementer. Det 
er lagt vekt pâ, unngá y-
siske hindringer for hándi' 
cappede i planlØsningen. 

IfØlge regiene skal et slikt 
hus inneholde bomberom, 
men man vii sØke om a bli 
fritatt for dette pa bak-
grunn av at det er et dug-
nadsforetak. Om man slip-
per bomberommet, er det 
100-150 tusen kroner a spa-
re. 

Stor plass til 
ungdommene 

Det skal bli god plass til 
ungdommen i Samfunns-
huset. 2/3 av underetasjen 
skal ungdommen fA til dis-
posisjon, inki. plass for ka-
feterialkioskservering. I Un-
deretasjen blir det ogsa ak-
tivitetsrom og garderobe, 
samt lagerrom. Romslige 
ungdomsklubblokaler er 
noe av det interimstyret har 
sett pa som vesentiig, da yt-
reungdommen i dag ikke 
har noe skikkeiig aiternativ 
i sA henseende. I den for-
bindelse kunne kulturkon-
sulent Nils-Petter Wiik opp-
lyse at kommunen er inte-
ressert i et fast leieforhoid 
for kiubblokaler. Her tenker 
man seg en driftsform etter 
monster av det man har pa 
Flaty W 

i11it 	0 ...eimn- 
deretasjen helt adskilt fra 1. 
etasje, sier interimsstyrets 
formann Trond Botness. - 
Dette fordi all erfaring viser 
at det er den beste lØsnin-
gen. 

Fleksible losninger 
I første  etasje blir cfet en 

romslig foajé, garderobe, 

handicaptoilett, peisestue 
med vinduer mot sydiØst. Et 
stort, godt kjøkken med 
mØterom i tilknytning, slik 
at denne seksjonen kan 
leies Ut separat til mindre 
arrangementer. Ellers fin-
nes det nok et mØterom. 
Selve storsalen blir pa 180 
kvm, med plass til rundt 160 
personer. Peisestua og et av 
mØterommene ligger pa 
liver sin side av storsalen, 
og er adskilt fra denne med 
tleksivegger. Dette er blant 
annet meget hensiktsmes-
sig med tanke pa en, smart 
demonterbar sceneanord-
ning som kan rigges opp pa 
forskjellige steder i forhold 
til storsalen. 

Ikke, Iangtids- 
budsjettet: 

For a reise dette flotte hu-
set, forelØpig (og opti-
mistisk) kostnadsberegnet 
til Ca. 2,5 mill. regner man 
med en egeninnsats pa 40 
prosent i form av dugnad. 
De resterende 60 prosent 
ma dekkes med STUI-mid-
ler og kommunalt tilskudd. 
Dette kan imidlertid tid-
ligst bevilges i 1987. Det er 
sa langt ikke satt av midler 
til dette huset i kommunens 
langtidsbudsjett. Huset star 
pa 3. plass pa kulturstyrets 
priorieringsliste. P d første 
plass star hovedbibliotek i 
Kirkebygden, og som num-
mer to idrettsanlegg pa Fla-
teby. 

- Nar kulturstyret priori-
terte idrettsanlegget som 
nummer to, tenkte man i 

fØrste rekke idrettsplass, 
sier kulturkonsulent Nils-
Petter Wiik. 

- Som saken nâ har Ut-
viklet seg, ma kulturstyret 
imidlertid foreta en ny 
prioritering i forbindelse 
med rullering av langtids-
budsjettet i begynnelsen av 
1986. 

Dugnadsvilje 
17 lag og foreninger har 

meldt sin interesse via kon-
taktpersoner. De vil stØtte 
ved hjelp av basarer, dug-
nadsinnsats pa andre mater 
osv. En stor andel av byg-
das befolkning har ogsa 
meldt dugnadsinteressere, 
det vre seg med direkte 
jobbing pa bygget, eller 
med gayer. En god del kon-
tanter er allerede kommet 
inn - Ca. 18 500 kroner. Via 
dugnadsskjemaene 	har 
man ogsa ftt inn forelØpig 
andelstegning for et stort 
belØp, og her i Vignett er 
kronerullingen godt igang. 
6-7 skogeiere har lovet be-
tydelige mengder tØmmer, 
og man regner med at flere 
kommer etter. Det har vrt 
stor velvilje a spore. 

Fortsatt behov 
Likevel har man fortsatt 

behov for at folk melder ség 
til dugnad. De somikke har 
ftt levert inn sine dugnads-
skjemaer, kan 'kontakte 
Trond Botness, sa blir skje-
maene hentet. Man kanog-
sá ta kontakt med Botness 
dersom man ikke har Mtt 
noe skjema i det hele tatt. 

Det er viktig a oppgi navn 
nar man melder seg for dug-
nad, da dette blir lagt inn pa 
data. Det gjør det lettere a 
finne fram til hvem som har 
sagt seg villig til hva, og nar 
underveis i byggingen. Fle-
re lag, foreninger og n-
ringsdrivende har bidratt 
med store belØp. Ytre Ene-
bakk Husmorlag har gitt 
5 000 kroner, Vikskroken 
Sanitetsforening 2 000 kro-
ner, Káres dagligvare 1 000 
kroner og Vik Handel 1 000 
kroner. K.A. Thorvaldsen 
har gitt for 10 000 kroner i 
materialer til utomhusan-
legg. 

Bibliotek og 
fritidshjem 

Interimsstyret vil om kort 
tid legge fram plaiilØsning 
og forelØpige kostnadso-
verslag for selskapets gene-
ralforsamling. Dette vil om 
alt gar etter planen skje in-
nen utgangen av november, 
men her kan det ifØlge inter-
imsstyret fort bli forandrin-
ger. Nar resultatet legges 
fram er interimsstyrets ar-
beid avsluttet. En byggeko-
mite skal da overta og sørge 
for den videre framdrift. 

Interimsstyret har ogsa 
hatt et annet byggetrinn i 
tañkene. I dette byggetrin-
net er det planiagt biblio 
tek. Man har ogsa tenkt seg 
at'dette bygget skal romme 
fritidshjem, og inr til-
knytning uteservering mlki-
osk for store aktiviteter. 
Dette prosjektet ligger 
imidlertid noe fram i tid. 

Mjer Samfunnshus blir navnet 
pa ytterbygdingenes nye storstue. 
Huset skal ligge mellom parke-
ringsplassen foran Mjarha11en og 
Kãres dagligvare. Planløsningen 
for 1. byggetrinn er nã Mar pa teg- 

nebrettet, og forrige mandag ble 
den presentert for pressen av inte-
rimstyret for Grendehus i Ytre, 
som huset hittil har wart omtalt 
som. Et flott forsamlingshus pa 
1 046 kvm bruksflate fordelt pa to 

etasjer skal bli bygdas nye treff-
punkt. Huset er tegnet av arkitek-
tene Peter ButenschØn og Kjetil 
Kiran som har gjort dette arbeidet 
pa' dugnad. 

VIGNETT 

I 
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Russe !nap for ungdom Pac3  Mapiaholm,m 

M d Lions mot P 

Elever  fra alle 8. kiassingene i Enebakk 
deltok ogsâ i âr pa et rusgiftseminar pa 
Mariahoim i Spydeberg. Dette har skole-
ne holdt pa med helt siden 1979 i sam-
arbeid med Lions Club. Elever fra 8. klas-
sene i Relingen var ogsâ invitert. 

Elevene fra Enebakk kom fra henholds-
vis Mjar - og Enebakk ungdomsskoie, 6 
elever fra hver av skolene. For de som 
matte tro at det er "kremelevene" som far 
reise pa slike kurs kan vi opplyse at sá ik-
ke er tilfelle. Dc som Ønsker a bli med, 
melder seg til hereren, og han avgØr 
hvem som skal bli med. 

En munter gjengfra Enebakk. 

Emner 
Rusgifter er et stort 

omràde, aitfor stort til 
at en kan komme igjen-
nom det pa 3 dager. 
Hasj og alkohol er to 
ting ungdommen lett 
identifiserer seg med, 
det er noe nrt, noe 
som ofte finnes i nr-
miljØet Det er ofte slik 
at vi vet hva det er, men 
det vi vet mindre om er 
hvilke virkninger f. eks. 
hasj har pa lengre sikt. 

Det er lettere a bli av-
hengig enn det ungdom 
tror, en "bias" hver heig 
blir fort til noe mer, og 
etter hvert havner man 
i en ond sirkel det er 
.vanskelig a komme ut 
av. Det begynte med 
"helgeblâsen", er vel ik-
ke et aitfor uvanhig ut-
sagn pa en kuranstalt 
for narkomane. 

Gjesteforelesere 
Det trengs fagfolk for 

t tilfredstille nysgjerrig 
ungdom, og Lionsklub-
ben hadde skaffet til 
veie et bredt knippe i 
denne kategorien. 

Lege Ragnar Lund 
Karisen fra Sentralsy-
kehuset i Akershus 
foreleste over emnet 
"Hva er rusgift, og hvil-
ke skadevirkninger har 
det?". Dette er kanskje 
tort stoff, men det er all-
tid godt a vite om te-
orien fØr  man gár lØs  pa 
probiemet i praksis. 

Det mest gripende et-
ter elevenes egen me-
nmg var nok da Arve 
Engebretsen fra Ten 
Center i Oslo fortalte 
om sitt liv som narko-
man, og om den bitre 
kampen for a komme 
seg ut av dette helvetet. 

Det var ikke bare ele-
vene som ble grepet av 
denne historien fra Nor-
ges "skyggeside", for-
eleseren selv matte og-
sâ tØrke  târene. Det er 
hardt a gjenoppleve 
gamle dager foran en 
tlokk livsglad ungdom 
med framtida foran seg. 

Lokalmiljøet 
Enebakk egen politi-

mester "Bastian", Stig 
Hansen var ogsà til ste-
de pa seminaret. Han 
snakket om erfaringer 
fra lokaimiijøet i Ene-
bakk, og litt om hvor-
dan politiet etterforsker 
narkotikasaker. 

-Det star ikke s  bra 
til i Enebakk som vi 
kunne Ønske, forteller 
Stig Hansen til Vignett. 
Pa spørsmal  om det blir 
omsatt mye narkotika i 
Enebakk svarte Han-
sen: -Det meste kjØpes 
utenbygds, men om-
setninga er ikke stor, og 
det fØrer  ogsa til at bru-
kermiljøet ikke er stort. 
Hasj bli tatt som en er-
statning for alkohol, og 
pa fester gar gjerne pipa 
rundt. De som ikke vii 
ha, trekker seg ut av 
gjengen, og det er da 
bruker-milj Øene opp-
star, sier Stig Hansen. 

FØlger det mye kri-
minalitet i farvannet 
av narkotikamisbru-
ket? 

-Det koster mye pen-
ger for de som er "hek-
ta", men det stjeles iite 
pa grunn av dette in-
nenfor kommunens 
grenser. - Det er mange 
"gamle" kjenninger av 
politiet som gar igjen. 

Fritid 
Kurset pa Mariahoim 

er ikke bare forelesnin-
ger, diskusjoner og 
gruppearbeid. Det blir 
ogsa iitt fritid, og det er 
alitid spennende a bli 
kjent med nye elever. 
Det skulie vre ro ved 
midnatt, men elevene 
innrØmmet gjerne at 
det ofte bie en god del 
seinere enn det. 

Bordtennis var ogsa 
et tilbud som elevene 
benyttet seg flittig av. 

Mariahoim skoiesen-
ter ligger nydelig til i 
terrenget, og mulighe-
tene for uteaktiviteter 
var til stede i hØyeste 
grad. 

Etterarbeid 
Noe av poenget med 

dette kurset er at eleve-
ne skal formidie det de 
har lrt videre til an-
dre. 6. og 7. kiassene 
rundt om i Enebakk vii 
fâ besØk av elevene som 
har vrt pa Mariahoim  

i nrmeste framtid. 
Det hersket liten tvil 

om at elevene fra Ene-
bakk trivdes pa dette 
kurset. - Det kunne 
gjerne vrt ei hel uke, 
sier de i kor. Om det er 
fordi de slipper vekk fra 
skolen, elier fordi de 
Ønsker a gjøre noe med 
de probiemene rus ska-
per for samfunnet, skal 
ikke vi uttale oss om... 
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Pa Flateby Samfunns-
hus tirsdag 12. nov. 
ki. 19.00. 

Arr. Flateby Vel 

Søndag 10/11 ki. 16.30 (B) 
Annet arrangement 
(trekkspillklubben) 

Ki. 18.30 (U) 
PURPLE RAIN 
Ki. 20.30 (V) 
STREETS OF FIRE 

Familiedag 
9l 

Ytre Enebakk Husmorlag arrangerer Fami- 
fiedag lørdag 9. nov. M. 13.00 pa Ytre Ene-
bakk skole. 
Underhoidning, aktiviteter mm. 

Ytre Enebakk Husmorlag 
UO 

Enebakk Pensjonistfop ning 
har mote i Herredshuset onsd. 13. nov. ki. 17.00. Pámel-
ding til julemiddagen pa Flateby Samfunnshus 11. des. 
kl. 16.30 pa mote eller I tif. 92 8147 el. 92 43 29 innen den 
18. nov. De som Ønsker skyss hjem, kan ringe Lions 
Club, tif. 92 4142 eller drosjene. 

Styret 

VIGNETT 

Vann-
hull Sv. For- Nedbr- 

forf. fynne 	fattig Boken Trr r Halen Gunst Long 
V 	 tid 

Ord Nab. - Hong 
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Pen 
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BARNA 
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Klov-
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ke ig 
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Patfe Vokal 
Gift ri 

Vokol Instru-

ment 

Org. Forstad  
Skrift Iobakk', 
ra1530 konge 

Gnage 

Pron. 

Kons. Ma I 

Truet Oksyd 	/ Star Stat(Af 

asjon 	 for 
SOl 

Pynt 

4 bygn in REDD BARNA formidler 
FADDERSKAP for nedlidende 
barn. Som fadder kan du vre 
med a dekke barnas daglige 
behov samt sikre deres 
framtid. 

I leden Mbel . stay. Dispo- 
Zeus' 
dotter 

Skyte- 
nere org. Korn 

Fe I ter Sprog 
omv. 

Orngiv-

elsen Ren 

I 
Doven-
ape  
Sand 

Ved 
Nstvedf 

for 

radio 

REDD BARNA a I Skien 

Glad Jernbanetorget 2, Oslo 1, Tif.: (02) 4146 35 Godt Fly-
selsk. 

For- Vokal- 	Kikk  
Bilde 
Opp 

Uslâtt Jeg/vi ensker ytterligere infornsa-
sjon am hvordan man kan bli 
REDD BARNA fadder: 
Nawv 	  

Lift 
a rom-
atisk 

FugI 
trinn 	ene Mbel 

En 	Beskri-i: 
velse 

\Ieviiie 
Fe 

Omfalt 
av Au- 
k ruct  

Del av 

Norge 
Adresse: 	  OKS 

Skrs ore der 
amy. 

Bakstre 
Mats. 
retn. 

Postnr.: 	 Sted'  	 
Korn 

Am. 
oolitik- 
er + 

Bob I er Kastet 
Vokal Reden 

85,71 rr 
Kr gf.t-

maski n Vokal Signal 

LJNDERHOLDNING 
S!crge Rr Krydder 

Eksis-
terer 

Art. Lever-
te Hilsen NBt 

TidI. 
avg ft 

Grip 
Grep Gass Jeg 

Plagg > 
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vinkhI 
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atur-
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Mediuril 
By Tone Cup Part 
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Mikro Vokal Anmod 
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Pron. 
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Bakke 	 amy. 
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Del av 
too let-
tet 

Presens 

AIv 

I Koben- 
havn 

Grss-

ende 

Br en 
havn 
vcsre 

Kons. 

BEGRAVELSESBYRAER 

BETEL 
SØndag 10/11 ki. 
s.skole. 
Ki. 19.00 øyvind 
me. 
Tirsdag 12/11 ki. 
17.30 barnemøte. 
Onsdag 13/11 ki. 
Lars FØrland. 
Alle velkommen. 

10.00 

Kvam-

16.30 - 

19.30 

Mums Blomsterlorretning 
og Begravelseshyrä 

Holger Sveum 

Torggt. 2 - 2000 Lillestrom 

Telefon blomsterforretning 7114 11 

Telefon begravelsesbyrâ 71 48 30 

Chr. Steusruds E. A/S 
Ski Begravelses- og 
Kremasjonsbyrä 

Asenvn. 3 - 1400 Ski 
(02)*87 30 80 
HELE DØGNET 

I 



RENT V ANN! 

 

Krystallklart vann direkte Ira springen! 
Det er ikke utelukkende riktig kost som er avgjØrende for hei-
sen. Rent vann er minst like viktig! Gjennom en investering pa 
under 2 000 kr far du tilgR.ng  pa effektivt renset, bakteriefritt 
vann. 
Vannet renses gjennom 3 forskjellige liltre, bl.a. en membran 
basert p osmose. Fiitrene 	'-'-p'-  bakter±er, 	parasitter, 
giftige tungmetaller, radioaktive partikier, fluor, kior, AS 
BEST, pesticider, kunstgjØdsel og forurensninger fra indust-
rien. 
Apparatet er hendig og lett a montere. For nrmere opplysnin-
ger ring 02/92 82 89. 

Rep vO 

NyruR E- N 
Else Tjelland 

Asven 9, 1911 Hateby. Telelon 02/92 82 89 

ukts Br 	algsdag 
LØrd. 9. nov. i Flateby barnepark, 
Skaugv. 19. 
Innievering og saig foregar samtidig mel-

lom ki. 11.00-14.00. Dere setter pris og vi tar et iite sa1r. 
Arr.: Enebakk husmorlag 

SVARSLIPP 
Til Vignett 
Klokkerudâsen 1, P.B. 62 
1912 Enebakk 
Jeg onsker et gratis abonnement pa Vignett Ut âret 1985. 

Navn 	  

Adresse 	  

(pggj  
12jatekkkevt 

VIDEO SNACKS - TOBAKK - KIOSKVARER 

VARME NYHETER 
FRA ESSO 

Arsmote I Enebakk Idrettsforening 
lordag 30. november d. 'a. 

klokken 11.00 pa klubbhuset, Streifinn 

Dagsorden: 
1. Vaig av ordstyrer og sekretr 
2. Godkjenning av innkalling og saksiiste 
3. lJtdeling av innsatspokal/medaljer 
4. Arsberetninger 
5. Innkomne forsiag 
6. Regnskap 

7. Budsjett 
8. Vaig 

Sakspapirer blir utlagt pa Streifinn fredag 29. novem-
ber d.á. fra klokken 19.00-20.00. 

Styret 

Enebakk kommune 
Sosialkontoret 

Tilskott Iii reduksjon av 
boutgifter for pensjonister 1985 

Ordningen gjeider bare for alders-, uføre- og etterlatte-
pensjonister, og inntekten ma vanligvis ikke overstige 
folketrygdens grunnytelser - eventuelle kommunale til-
leggsyteiser, eller annen inntekt/pensjon som i sum ikke 
ikke overstiger nevnte ytelser i kommunen. 

Videre er det et vilkâr at boutgiftene til sammen utgjØr 
minst 15% av pensjonistinntekten. 

Boutgifter kan vre husleie, strØm og brensel, og dess-
uten avdrag og renter pa boliglan. Inntekter av boligen 
som bostøtte, utlele mv. gár til fradrag i boutgiftene. 

SØknadsfrist 1511-85. 

Tilskott til telefon for eldre og uføre 
For a komme i betraktning ma sØkeren fylle disse vilkar: 
SØkeren ma: 
1. ha rett til alders- eller ufØrepensjon.'! 
2. ha nedsatt førlighet som gjør det vanskelig a bevege 

seg utendørs, tilkalle hjeip, eller fâ tilfredsstillet et ri-
melig kontaktbehov. 

3. bo alene eller sammen med andre som ogsa fyller vii-
karene for tilskott. 

4. i tiliegg til folketrygdens minstepensjon og et beløp 
som svarer til eventuelle kommunale srytelser, ikke 
ha stØrre inntekt enn et belØp som svarer til folketryg-
dens grunnbelØp. 

SØknadsfrist 15/11-85. 

Kommunale tilleggsytelser 
til folketrygdens grunnytelser 

Ordningen omfatter fri lege, reseptmedisiner, briller, 
fysikaiske behandlinger, tannbehandling osv. Sosi-
alkontoret utsteder iegitimasjonskort til pensjonister 
som innvilges ytelser etter denne ordning. 

Nrmere opplysninger fâs ved henv. Enebakk sosi-
alk. tif. 92 60 60 v/Ruth Weng. 

S osi alsjefen 

VIG N ETT 

Enebakk skolestyre 
har mote I kommune-
styresalen tirsdag 19. no-
vember 1985 ki. 19.00. 
Saksdokumenter er ut-
lagt pa skolestyrekon-
toret. 

Svein A. Svendsen 
formann 

IL Driv 
Armøte 
Vi minner om 

àrsmØtet pa Ytre Ene-
bakk skole 10. nov. -85 
ki. 16.00. 
Sakspapirer er utlagt pa 
Klubbhuset fred. 8/11 
meliom ki. 19 og 20. 

Styret 

Skogdag -Enebakk 
Skogbrukere i Enebakk 
inviteres til skogdag tirs-
dag 12. november ki. 
10.00. 

Frammøte pa BØndernes 
Hus. 

Tema: Tømmermáling, 
kapping og omsetning av 
tØmmer. 

Representanter for øst-
Norges TØmmermáiing 
vii orientere. Servering. 

Vel mØtt. 
Enebakk Skogeierlag 

Enebakk Landbruksnemncl 

SELGES 

Bedford lastebil 
76-mod. diesel ki. 1, km 
100 000, selges kr 20.000,-. 

Kirkebygden Jern & 
Bygg A/S - tif. 92 63 00 

HELE DOGNET: 
V,dar NsIsen 
	

1(1. 73 03 37 
Leiravn. 5 
	

Mobiltif. 
2000 L(LLESTRØM 
	

(094) 20202 

STILLING LEDIG 

Dagmamma sokes til Nora, 11/2  ;hr 

Fra 6/1-86 sØkes barnekjr, palitelig dame, bosatt i Vag-
ha. Ikke-rØyker,  gjerne med egne barnlandre dagb.arn. 
Vi tilbyr: Rolig, bud jente. Lange skoleferier. Minst en 
fridag i uka (rom for diskusjon. Ordnede lØnnsforhold. 
Ring 92 46 23 om dette frister. 

Apent til kI. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10 

Distributor 
sØkes i Enebakk for Nature's 
Sunshine Products. Natur-
produkter innen vitaminer, 
urter og urtekosmetikk. øns-
kes nrmere opplysninger, 
ring 92 82 89. 

LI 	 

Kort leveringstid p. 
diesel, parafin og fyringsolje nr. 1)  

(Vi forer ogsã diverse motoroIjer 
Gunstig ratebetahng pa Esso fyringskonto 

hvis du har villatank pa minst 800 

OR 
VARMENS 
SKYLD 

Rolf NessvoId 
Vestli, 1911, Flatebylif. 92 81 24 (aut. telefonsvarer) 

• Enebakk TrIndekontop 
Kontoret har ledig vikariat som kontorass.- i 
3 - mnd. 

Tiltredeise sa snart som mulig. Tidligere tryg-
defaghig praksis vii vre en fordel. 

Nrmere opplysninger faes v/henvendelse til trygdesje-
fen tif. 92 6160. Søknad med attester og vitnemal sendes 
Enebakk Trygdekontor, 1912 Enebakk, innen 15/11-85. 

I 



111170 7 4,17162111 I1,k'Il7ll '97 dl'7177"111170" lI1'kl,hlllll.I7.'414' 

XIII': 111'drc I1.,kII.1'16'1 - kl,,l,l1,,7c1,:l,c, I 'I.'/d.l.p'l':lI' 
16114' 470111': J

4 

r.7716"74lItI14'117.!).1r': 
P .77.1441 146 vij,da 	 0 	II,, I,217-':r,cii 1,71cr 	677 7'": I 

In 67 411 (470 171641616 11llIJI1$6r6 '44411 .4l1l1l.Il.77 
367 ,1,1,,.1I''rix'drcl'116-lld'g. durIr lijr', L,,n.c,llrl-rI 

1,41,111 241,1111706 Il,.-rcr dcl 11J.-rl11c$l.Il.47,k 	ll1 677 licit 
it, 17,1 

NYTF INTERIOR. 
I1,drc 1J1,I1,ll,!4_' 771c''70 114111 1I$46111.lI'11l.1l.14Il4.'lJ1c 

,llJI117ll61. .4 111': II .lkk6'4117711T - 74707.712.7 lId 71.111 17.1'l7l"i0 

''70 7,I1,Sll Ill-I.' gI4l7l44l1 17.47411 l441l.4lll.'II. 147111.1770 ''70 

Vi har beholdt det beste fra den forrige modellen. 

NY Mazda 626. 
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RAMMER OG 
INNRAMMING 

* 

UTSTILLINGER OG 
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Bjopn Maimbem Tebo 

1820 Spydeberg TIf. 88 85 90 

SPYDM 
MMMORRETNING 

• '4 
I 

-  SNOW= 
JOGG . 
str.34-39 

str. 40-46 	kr 209. 

Id 
Nzi~L- 	zianzz fK 

Grendesenteret - 1911 FLATEBY 
TIf. 92 83 74 

Spydeberg Solutleie 
T1f. 02/88 85 07 k1. 11.0045.00 
Postboks 32 - 1820 Spydeberg 

M l,k(d,7o,es 	M4d,Q,, Norge a $ Po.7b,v,, 63 2040 lIlollo III 06-9733 77 

IsIdnn ti- eie.1 
Bli brun uten a gâ u! 
La vrgudene herje som de 
vii, nyt soi og varme i ditt eget 
hjem nár du matte onske del. 
Tenk ogsà pa hva en gyiden 
brunfarge betyr for din per-
sonhge trivsei og veivre. 
Ring og be om a ta ievert en 
Foldaway i dag! VI kommer 
tilbake og henter lii avtait tid. 
Foldaway er biihg a few og 
kan seivfoigeiig ieies over en 
engereperiode Nâharende-
fig hele famii,en muiigheten 
lii a sole seg.  
Foldaway 
Soihimmelen i full sterrelse 
som du kan bruke táende 
sittende eUer liggende. Kan 
svinges 30° Stárav seg seiv 
uansett hvordan du setter 
den. 
Foldaway er iaget av alumi-
nium. Dette gor den meget 
left, samtidig som den er 
sterk og solid. Rorene har 
samme styrke som de profe-
sjonefle soistudioer, og er 
godkjent av Statens institutt 
for stráiehygiene og NEMKO. 

De ringer - vi bringer 

'MRS DAG 
p A sondag 

VARMEPISTOLER 
Blacks Decker 250 

BFjPb01 BY99 A/S 
BYGG & TRELAST 

TIf. 92 62 46 - 92 65 30 
1912 Enebakk 

looffave"It 

COMFORTBUTIKKEN 
med installasjon- 

service 
SKI srAsjoN 

70217PP1S095 IEN 

Wk DA 

TOR VEITEBERG Ah 

Autorisert Rørleggerfirma 

j BREDA INDUSTRIBYGG 
IA KJEPPESTADVEIEN SKI 

TELEFON 87 3506 
TELEFON 87 0828 

VIGNETT 

2 

Annonser leses 
av folk flest 



POLITIM 

- 
Interessen var stor under underholdningsprogrammet pa jubileumsdagen. 

Hauglia. er, MA mçiifortsatt har skolen bare en "hane i kurven". 

iI Hold varmen I vinter 
med Norol brenseb 

Det Iønner seg!! 

III. 92 40 47 
NOROL 

Leveres  avAage W. Svarthoel  YTRE ENEBAKK 

0 

Ott I 

Hauglia 	skole, 
grendeskolen pa Fla-
teby fyller 10 ár i âr. 
Sist fredag var alt 
kiart for skikkelig 
feiring av jubiléet. 

Skolen hadde in-
vitert "gammel"-rek-
tor Jofrid Kongsnes 
og skolesjef Holm, 
som for Øvrig ga sko-
len 1.000 kroner i ju-
bileumsgave. 

Da Hauglia sto fer-
dig i 1975 var den pa 
mange mater en ut- 
radisjonell 	skole, 
men i dag er det yel 
liten tvil om at den 
har fátt en solid posi-
sjon i lokalmiljøet. 

Starten 
I startâret, 1975, var det 

ikke elever fra 1. til 3. kias-
se pa skolen, dette aret 
var det bare 1. og 
211assene som gikk pa 
skolen. 

Det fØrste  àret hadde 
skolen 135 elever, og i 10-
pet av de ti ârene som har 
gátt har elevtallet vrt 
oppe i nrmere 200. 

Ny rektor 
Jofrid Kongsnes har sit-

tet i rektorstolen heit si-
den starten 1 1975, men 

Vignett tok en tur opp 
pa skolen da det var stor-
samling 1 "iandskapet" pa 
skolen. Tidiigere pa dagen 
var det boiler og brus til 
elevenes store glede. Det 
er ikke fâ boiler en 1. 
kiassing far ned nár han 
fØrst setter i gang. 

Underholdningspro 
grammet var med bade 
1rere og elever, og even-
tyret om "De tre bukkene 
Bruse" falt i god jord hos 
pubilkum. 

Audun SØrli  og Jofrid 
Kongsnes spilte "Fiffi" og 
"Foffo", og ga et artig bil-
de av skoiens historie. 

Trivsel 
Hauglia ligger vakkert 

til, med østmarka om-
trent som nrmeste nabo, 
det er ikke rart at eievene 
trives sá godt som de gjØr. 

Det blir spennende a se 
hva framtida vil bringe 
denne grendeskolen, her 
kan vi I aile fall tenke oss 
at det blir litt av et rabal-
der hvis skolestyret gár 
inn for a gjØre skolen om 
til 1-6 skole... 

Pàkjørt 
Fredag kveld ble en 

jente pâkjort ved Gran i 
Ytre Enebakk. Bilen fikk 
skadet panseret og fikk 
knust frontruta. Jenta 
slapp fra ulykken uten 
storre skader. Jenta 
brukte ikke refleks. 

Skjerp dere! 
Det er svrt glatt pa 

veien om dagen, og po-
litiet vii gjØre opp-
merksom pa at det er 
vanskelig for bilistene a 
stoppe. I Ytre ble det i 
helgen observert 10 mo-
pedister som tydeligvis 
hadde mye moro med 
pa det giatte fØret. 
"Cross"-sykler er ogsa 
popu1re vinterstid, 
men mange av de er 
hverken utstyrt med 
refleks eller lys. Vis hen-
syn! 

Krakflsk flatbyg- 
ding 

En mann fra Flateby i 
20-ârs alderen fikk seg 
et opphold i i fyllearres-
ten sist heig. 

Han hadde tatt seg 
inn i et vilt fremmed 
hus, og trakassert hu 
sets eiere. Han var ty-
delig beruset, og hu-
seieren matte ha hjelp 
fra naboer for a holde 
ham fast til politiet an-
kom stedet. Mannen 
fikk ogsd en klekkelig 
bot. 

Innbruddsserie 
Politiet har ná opp-

kiart en innbruddsserie 
i Ytre Enebakk. To gut-
ter og ei jente fra Oslo 
er anmeldt for flere inn-
brudd og innbruddsfor-
sØk i Ytre. Gatekjøk-
kenet i Ytre har de 
prØvd seg pa, de begikk 
ogsá innbrudd pa Ene-
bakk landbrukskontor 
og Enebakk fysikaiske 
institutt. Da de ble pa-
grepet kunne politiet 
spore flere gjenstander 
tilbake til disse ste-
dene. 

dette âret har hun permi-
sjon p.g.a. videreutdan-
ning. Audun SØrli, som og-
sá har arbeidet pa skolen 
heit siden starten er ná 
blitt rektor, og hun for-
teller til Vignett at det vir-
kelig er en jobb hun trives 
godt med. 

Spesiell skole 
I rettferdighetens navn 

er det vel ingen skoler i 
Enebakk som kan sam-
menlignes med Hauglia. 
Hele skolen er belagt med 

tepper, og av den grunn 
slipper ingen med fottØy 
pa beina. Alle som vii be 
vege seg inne ma fmne 
fram tøfler eller annet eg-
net fottØy. 

Underhoidning 
Tradisjonen tro marke-

rer Hauglia sine merkeda- 
ger 	I 	stor 	stil, 
10-ársjubil6et skulle ikke 
bli noe unntak i sá mate, 
det var ikke mate pa hva 
elevene hadde lart seg for 
denne fredagen. 


