
inni4  Tips oss! 
Ring 
926540 

Ring 92 65 50 eller 
skriv, Postboks 62, 1912 

Hauglia skal bli 1-6 skole, men spØrsmâlet er nàr? 

PA DEKKJAKT? Kjørtil 

YT MMAKK 
BENSIN & 
SERVICE AS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Stâi-radial stadig pa tilbud! 
Dekksalg og service til kI. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

Tif. (02) 924408 (D 
EKOFISIC 

Hauglia bygg es u It, 
og Strande n blip 

Enebakks 3. uskole 
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Skolestyret 	be- 
handlet i sitt mote 
tirsdag "Framtidig 

	

skolestruktur 	for 
Enebakk kommune". 

Etter skolestyrets 
innstilling a dØmme 
vii dette bli resulta- 
tet: 
* Hauglia bygges ut 
til 16 skole. 
* Stranden blir byg-
get ut og blir Ene-
bakks tredje ung-
domsskole. Etter det-
te vii det bli en ung-
domsskole i hver 
krets. 
* Hva som skal skje 
med Kirkebygden 
krets vurderes nãr 
det er fattet vedtak 
om ungdomsskole pa 
Flateby. Skolestyret 
er av den oppfatning 
at kretsen selv bør  ha 
avgjørende innflytel-
se pa hvilket alterna-
tiv som skal velges. 

Okonomi 
I hvor stor utstrekning 

skal de Økonomiske fakto-
rer innvirke pa pedagogis-
ke og skolemessige be-
traktinger og vurderin-
ger? Dette spørsmâlet  stil-
ler skolestyret seg, og det 
er vel ikke helt enkelt a 
svare pa. Skolestyret sier 
videre: "Uten a ta sjene-
rende hensyn til kom-
munal Økonomi er det fri-
stende a gâ inn for en ung-
domsskole nr. 3 i kom-
munen. Utbygging vii i ti-
den framover skje nettopp 
pa Flateby, og det ma vel 
antas at det er fordeler 
med komplett grunnskole 

I kretsen. Uttalelsene fra 
Hauglia, Stranden og flere 
andre hold peker ogsá pa 
dette". 

Kirkebygda 
Skolestyret gàr umid-

delbart inn for at Kirke-
bygden skole i hovedsak 
bygges ut etter utredning 
av mai 1984. Dette inne-
brer at klasserommene i 
2. etasje i det eldste byg-
get omdisponeres til av-
deling for skolens ad-
ministrasjon. I utrednin-
gen er det videre foreslâtt 
at gymsalen utvides, og at 
det knyttes et nybygg til 
denne utvidelsen. Nybyg-
get er beregnet til 420 
kvm., og det skal inne-
holde 3 kiasserom, 2 grup-
perom, og eventuelt til-
fluktsrom og toaletter. 

Skolestyret Ønsker som 
tidligere sagt a avvente 
hva som skal skje med 
Kirkebygden krets inntil  

det er fattet vedtak om at 
Stranden bygges om til 
ungdomsskole. 

Lrerrâdet pa barnes-
kolen i Kirkebygda Ønsker 
a opprettholde den ord-
ningen de har ná. I uttalel-
sen fra 1rerrádet heter 
det bi. a: "Vi er svrt kri-
tiske til at elever fra smàs-
kolen t.o.m ungdoms-
skolen skal fungere sá tett 
pa hverandre som i en 1-9 
skole. Det er etter var 
mening vanskelig a fâ de 
yngste til a fØle trygghet 
sammen med ungdom. 1-9 
skole vii ogsà kunne fØre 
til at undervisningstilbu-
det kan bli dârligere nâr 
det gjelder variasjon av 
valgfagtilbud. Hvis fylket 
kunne tenke seg viderega-
ende skole pa Enebakk 
u.skole, vii en kunne tenke 
seg en overføring av vare 
elever til en eventuell ung-
domsskole pa Stranden". 

Langsiktig 
Det er helt klart at dette 

er langsiktig planlegging, 
og skolestyret Ønsker a vi-
te mer om boligbyggin-
gen, bade nar det gjelder 
tid og sted. 

En utbygging av skole-
tilbudet er uten tvil en 
nødvendighet, og det er 
hevdet fra politisk hold i 
kommunen at Enebakk-
skolene forfaller. Nar po-
litikerne I Enebakk skal 
behandle denne saken er 
det en spørsmalstilling 
som etter var mening vii 
bli svrt viktig: Hva yule 
lØnne seg Økonomisk, skal 
man satse pa vedlikehold, 
eller ma man innse at en 
utbygging av hele skoles-
pekteret i Enebakk er 
nØdvendig, og kanskje og-
sa 	 Økonomisk 
forsvarlig,sett I forhold til 
a satse pa vedlikehoid og 
sprengte skoler? 
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FRITT FORUM 
V 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. 

Fersk 

kaphonadedeig 
96.30 pr. kg 

5990 

Middagspolse 
53.20 pr. kg 

2990  
Ribbepull 
21.38 pr. hg 

14°° 
Picnicpull 
14.55 pr. hg 

990 

Skinkepull 
18.17 pr. hg 

12 °° 

Spanske 

dryer 
KUN 
pr.kq 

Store 	- 
marokkanske 

clementiner 
pr. kg 	9  50 

0.7 Itr. 
Le rum 

solbawsirup 
28.50 

0.7 Itr. 
Lerum 

husholdnings- 
saft 80 
19.90 

Tomteglogg 

	

14.90 	
990 

3 x 1 Itr. 

Villa Farris 

	

20.70 	

70 

14+  pant 

LOKENS 
MATSENTER A/S 

YTRE ENEBAKK 
TIf. 9240 14 

90 

VIGNETT 

T.akk.fo  
tilliteni. 

Som slid I tonne 
For vi som har barn pa Enebakk 
ungdomsskole kan det ofte se ut 
som om det er slid vi har produ-
sert. 

Nár vi ser skolebussen an-
komme Flateby med trØtte, silt-
ne unger etter seks timer pa sko-
len, og attpâtil dyttes inn i en 
buss med ryggsekker og gym-
vesker pa en mate som yule fátt 
dyrevernet til a reagere hvis det 
hadde vrt dyr. Det ser ikke ut 
til a gjØre inntrykk pa de rette in-
stanser. Na er,  spØrsmálet hvem 

• Atter en gang strykes 
førskolehererstilljn-
gene av budsjettet. 

• Atter en gang ma sty-
rerne i hel-dagsbarne-
hagene ivareta 2 stil-
linger, en som styrer og 

=  en som avd4eder, wa 
kim heve n IØnn. 

• Førskolehererne og de-
res tillitsvalgte leser i 
avisen om hva som skal 
skje med deres arbeids-
situasjon. 

som har ansvaret hvis det skjer 
en ulykke. 

Er det skolen, busseiskapet el-
ier kommunen? Kom ikke og 
bekiag dere over pengemangel, 
vâre barn kan ikke erstattes med 
penger, men de kan vernes med 
penger. 

At sjáførene ikke nekter a kjØre 
er for meg en gate, det ma da v-
re uhoidbare forhoid ogsa for 
dem. 

En mor 

Det er ganske fantastisk av 
râdmannen a ta ut 2 halve fØr-
skoleirererstiilinger fra iangtids-
budsjettet. Det er ganske 
fantastisk fordi han i en hend-
vendelse til iederen og hovedtil-
iitsvalgt for kommunait ansatte i 
Enebakk 1reriag nekter a treffe 

sse, for a drøfte behovet for dis- 
stillihgene. Grunnen til at han 

ikke vile mote var at 2 halve fØr-
skoie1rersti1linger var satt opp 
og hØyt  prioritert i bemannings-
planen for kommunen. Derfor 
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Valget -85 ga et sØrgelig 
resultat for partiet Ven-
stre. For fØrste gang i par-
tiets 101-ârige historie er 
ikke partiet representert 
pa Stortinget. Dette er i 
seg sjØl en alvorlig situa-
sjon. Men er dermed 
<101-ute>> for Venstre? 

Vi tror ikke det! 
Hadde Venstre bare sâ 

vidt berget sitt stortings-
mandat, hadde neppe in-
teressen for Venstre vrt 
sá stor som den nâ ble. En-
tusiasmen og kampgløden 
innad i partiet synes ogsâ 
a ha butt stØrre pga. vaig-
resultatet. Vi skal vise at 
Venstre har sin hØyst  be-
rettigede plass i det poli-
tiske liv i Norge, og vi skal 
vise at Venstre er liv laga! 

Dette blir ingen lett 
oppgave, til det er det alt-
for mange som prØver a la-
te som om Venstre allere-
de er politisk dØd. Vi har 
allerede opplevd <<bisettel-
ser og kranspáleggelser>> 
og nekrologer i aviser og 
NRK. Men andre har hay-
net I samme situasjon for 
(ALP og SF) og likevel 
klartko ben 

Enebakk Venstre vii 
gjerne takke sine velgere 
for tilliten. Som den ene 
av to kommuner i Akers-
hus hvor Venstre hadde  

framgang, ble dette en 
stor inspirasjon for oss til 
videre arbeid. Og vi skal 
gjØre várt for a vise at vi er 
tilliten verdig! Det er fort-
satt mange viktige opp-
gayer a lØse i kommunen. 
Men vi trenger ogsâ signa-
ler fra dere for a vite hvilke 
saker dere er opptatt av. 
Ta kontakt og vi skal prØ-
ye a fØlge opp! 

Politikk angár oss alle 
og du kan vre med pa a 
pâvirke din hverdag ved a 
ta del i politisk arbeid. Og 
I et lite parti som Venstre 
er det virkelig en reell 
sjanse for at din mening 
blir tatt hensyn til!! 

Er du interessert I a bli 
medlem eller i a vite mer 
om Venstre, sâ ta kontakt 
med Enebakk Venstre. Vi 
trenger ogsà aktive støt-
tespillere, som ikke har 
tid/anledning til a sitte i 
utvalg og styre, men som 
likevel kan tenke seg a stá 
som medlem. 

Alle interesserte Ønskes 
velkommen til koselig 
samvr og àrsmøte 27/11 
p. Mjr angdomskole ki. 
19.00. Organisatorisk nest-
leder Eidbjørg LØwer skal 
holde innlegg om Venstre 
- hva n?>> 

Enebakk Venstre 
v/Tove Berg Nilsen (leder) 

Skal Ene'bakk kommune 
gjopa seg skyIdI.9 
I lovtri" dd9, 

Vinteren er kommet for alvor, i alle fall pa gradestokken. Endene ser ut til a vcere de eneste som trives pa en delvis islagt 
Prestà i Kirkebygda. 

.$  $ $ I 1$ 
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Kponene 
Puliep 
for Gpenw 
dehuset 

Det skjer ting 
rundt Grendehuset i 
Ytre, eller Mjalr 
samfunnshus som ná 
er blitt det offisielle 
navnet. Etter det 
Vignett erfarer er 
det allerede kommet 
inn over 25.000 kro-
ner og mer kommer 
det til a bli. 

Rune Furuhund har gitt 
100 kroner pr. husstands-
medlem, og han oppford-
rer famihiene Per Haug, 
Paul Arne SØrfjord og Je-
hovas vitner til a gjØre det 
samme. Nâr det gjelder Je-
hovas Vitner skal det bli 
spennende a se om de vii gi 
100 kroner pr. husstands-
medlem, det skulle jo bli 
en solid tihskudd til sam-
funnshuset. 

Familien Stahl Haug har 
gitt 100 kroner pr. huss-
tandsmedlem og han oppf-
ordrer familiene Bjarne 
Aarsrud, Svein Fjelhgard 
og Arvid Mullbakken til a 
gjøre det samme. 

Hvis flere Ønsker opp-
fordringer eller a oppfor-
dre noen er det bare a kon- 
takte noen av stvrets rned-
Aemmer, eller sA kan dere 
kontakte Vignett direkte pa telefon 92.65.40. KOM 
IGJEN! 

KLURB1 
starter 
flaw-TV 

Flateby 	ung- 
domsklubb har blast 
liv i videogruppa 
igjen. De fleste hus-
ker vel sniffefilmen 
sorn ble vist for full 
sal pa Flateby sam-
funnshus for et ars 
tid siden. 

Na'skal de starte 
opp med nalr-TV, el-
ler KLUBB1-kanal 
om dere vil. Video-
gruppa har møter 
liver mandag, og pro-
grammene de lager 
skal vises liver tors-
dag pa KLUBB1. 

VIGNETT kommer 
tilbake med fyldig 
reportasje, 	Ene- 
bakks nye lokal-TV 
ma jo fâ litt publisi-
tet! 

Ytre 	erje. 

-H oppla, vi lever 
Det har vart speku-

lert en del om tilstan-
den til Ytre Enebakk 
kjøre- og rideklubb i lo-
kalavisene den siste ti-
den. Det er blant annet 
sagt at klubben har 
valrt ute av drift den 
siste tiden. 

Sist heig tok Vignett 
en tur ut for a kikke pa 
forholdene, og en ting 
er helt kiart: KLUB-
BEN LEVER I BESTE 
VELGAENDE!. 

Denne helgen var det 
klubbmesterskapet 
som ble avviklet, og 
tross det kalde novem-
bervalret var det møtt 
opp mye folk, og det er 
jo kanskje ikke sâ rart, 
sprangridning og dres-
sur er virkelig publi-
kumsvennlig! 

Sprangridning er alt annet en enkelt, og det var ikke alle som like greit over som denne 
hesten. 

VLGNETT 

Nâr man runder âr bØr  det 
markeres, og Kirkebygden 
Ungdomsklubb, med kiubble-
der Kai Svarthol i spissen, syn-
tes kommunestyresalen var et 
hØvelig sted a feire bursdagen. 
Ildsjeléne som gikk i spissen for 
A fá denne klubben i stand, Ella 
Wenhi, Elsa Staberget, Anne 
Karin og Roger Gundersen, var 
selvfØlgehig med i laget, og ble 
pâskjØnnet med blomsterhilsen 
fra klubben. Kulturkonsulent 
Nils Petter Wiik var ogsá innom 
feiringen. 

Kommunestyresalen sâ for-
Øvrig adskilhig mer intim ut 
denne kvelden enn hva den gjØr 
nar vâre politikere betrer taler- 

Fredag kveld var det bursdagsselskap i korn-
munestyresalen. Det var Kirkebygden ungdorns-
klubb sorn jubilerte. 5 âr har klubben etter hvert 
rukket a bli. Og mye har skjedd pa de fern ârene. 
Fra den spede begynnelse i gamle herredshuset, 
via klubbkvelder pa ungdomsskolen, og fram til 
det endelige tilholdssted i 2. etasje pa brannsta-
sjonen, som de fikk overta etter sterkt pâtrykk, 
som kuirninerte med demonstrasjonstog, trans-
parenter og plakater. Men alt dette er historic. I 
dag er Kirkebygden ungdomsklubb en livskraftig 
klubb med Ca. 60 medlemmer, hvor ogsâ ungdom-
mer fra andre deler av kommunen, og andre kom-
muner, fra tid til annen strØrnmer  til. 

stolen og kommer med sine mer 
eller mindre vektige argumen-
ter for dette og hint. - Levende 
lys, pyntet pubhikum, stemning 
og massevis av desibel 

Klokka ti sØrget  bandet High 
Tension, som har sitt utspring i 
klubbmiljØet, for en behagelig 
avveksling til discjockeyens 
musikkprogram. Og jentene 
danset og danset. Ja, guttene 
ogsâ da, selv om de tidligere pa 
kvelden hadde ftt utfolde seg 
for fulit pa annet vis. En av de 
gruppene som er i blomstring i 
klubben er nemlig selvforsvars-
gruppa, og de hadde en artig 
oppvisning tidhig pa kvelden. 
Tidligere var det ogsâ en del 

jenter med i denne gruppa, og 
nâ hàper man a fâ dem med 
igjen. Ingen grunn til at de skal 
holde seg utenfor. Dette var 
gØy... Og etter hva kiubblede-
ren kunne fortehle, er interessen 
for denne gruppa sá stor at man 
gjerne kunne tenke seg a utvide 
den. Det er det forelØpig  ikke 
plass til. Sá man háper pa stØr-
re lokahiteter. I langtidsbud-
sjettet er det satt av midler til 

en shik utvidelse, og hápet er a 
kunne overta deler av brann-
stasjonen som i dag disponeres 
av teknisk etat. 

Kiubben har ogsà en mekke-
gruppe som Roger Strømsborg 
tar seg av. Skrulng og mekking 
av mopeder blant annet, er p0-
pulrt, og dette er en gruppe 
man kunne gjØre  mye mer ut av 
om man hadde stØrre  plass. 

4 	**AAA - 4 	.s' 

Bupsdags-ooel skfj.p i 
kommun..estypesalen 

ONSWDEG ET BORD TIL JUL 16VI 	
f 

Alle dager 
unntatt mandag, 
star julebordet 
dekket Ira 
ki. 17.00-21.30. 

Ons.-Iordag 
er det dans 
til diskotek 
kI. 22.00-24.00 

Pris: Kr 195.- pr. person. 
Barn under 15 âr: Kr 3.-
pr. fylte âr. 

Fossum Bru, E-18, Spydeberg 
TIf. 88 74 35 

Med hilsen Gerd ingerog Mole 

Her er gutta som kan bite fra seg! De ga en virkelig artig 
oppvisning i mykt selvforsvar for alle som var med àfei-
ret 5- àrslaget til Kirkebygden ungdomsklubb. 



Flabby Vol Pundep 40 är: 

Ppesta on at vi 
ep Mitt sa voksne 
Den 22. november 

1945 ble Flateby Vel 
stiftet, og dette 40- ars-
jubiléet ble behørig fei-
ret pa Flateby sam-
funnshus sist lørdag. 

Over 80 stykker var 
invitert, og omtrent a!-
le har opp gjennom are-
ne hatt et eller annet 
very i styret eller andre 
av Vellets mange kom-
itéer. 

I dag hersker det li-
ten tvil om at Flateby 
Vel har vrt med pa a 
gjøre Flateby til det de 
er i dag. De var tidlig 
ute med krav om vei-
belysning og barne-
hager, og de star for-
tsatt like entusiastisk 
pa for a gjøre Flateby 
til et enda bedre sted a 

Mange very 
Det er mange flatbygdinger 

som har butt godt kjent i lo-
kalmiljØet gjennom sin inn-
sats for Flateby Vel, og ogsâ 
pa andre omrader. 

Clifford Christiansen var 
Flateby Vels fØrste formann, 
og siden har det godt slag i 
slag fram til Harald LØvseth, 
som i dag sitter med for-
mannsklubba 

Det er hyggelig a kunne 
konstatere at det ikke bare er 
menn som har sittet som for-
menn i Flateby Vel opp gjen-
nom ârene, to kvinner har og-
sâ fátt aren av a sitte ved ro-
ret. 

Utrolige Ruth Randem 
Det ble holdt mang en tale 

pa "Huset" denne lØrdags- 

kvelden. men Ruth Randems 	 Vellet 
betraktninger over Flateby 
Vels historie og pa hjertet nar 

Stor sang glede ble vist ved matbordet. 

idag 	 de, det bar det gjort for, og det 
skal det fortsette med Vellets 

j6hadde, J-1 elçly 
det gjaldt Fla- 	som medlemmer, idag bar vi 

teby Vel 1 dag: "Flateby Vel 
har idag 32 kvinner og menn 
som brer forskjellige very. 
Vel1et kommer enhver til go- 

'p 
"Kvinten" stod for uncierhoidning av hØy kiasse. 

virkelig glimrende. Hun var 
en av stifterne i 1945 og hun 
husker godt den første ar-
beidsoppgaven Vellet gikk 
inn for, det var veibelysning. 

Vi tar sjansjen pa a sitere 
litt fra Ruth Randems tale: 
"Hit til Flateby strØmmet det 
unge folk, og de har gjort Fla-
teby helt pa topp Dere kiarte 
brasene, og i dag star Flateby 
Samfunnshus som et bevis pa 
samhold. 

Stor stemning 
Toastmaster TorbjØrn Sze-

by ledet "laget" helt til mâl 
denne lØrdagskvelden. Til 
tross for at Mortens kro pa 
StrØmmen kom en time for 
sent med skinkesteika kiarte 
han og stille sulten med litt 
prat og god hjelp fra Ene-
bakks eget "Kvinten". 

400. Jeg haper vi kan motes 
igjen om ti ár for a feire igjen. 
Det er en prestasjon at vi er 
butt sâ voksne. 

misjons-M  

huse't,.  
Tradisjonen 	tro 

innbyr ogsâ misjons-
huset i Oar til basarl 
julemesse/saig fre-
dag og lørdag. Alt 
skal foregâ pa Mi- 
sjonshuset 	i 
Vâglivn.7 i Ytre. 

Programmet er 
tettpakket, og det vil 
blant annet komme 
misjonarer pa be-
søk. 

Fredag formiddag 
kommer Kenya-mi-
sjonr Ingrid Myra for 
a fortelle om sine opp-
leveiser I Kenya, og det 
vii bli sang med Gu-
drun Midtsian. Barne-
koret skal underholde 
om kvelden. Denne da-
gen vii det bli to trek-
finger, en pa formidda-
gen, og en pa kvelden. 

LØrdag holder mi-
sjonshuset ápent heie 
dagen. Peru-misjonr 
Mette Jaren, kaliskape-
ian Johannesen og Bar-
nekoret underholder. 

Unge og eldre har dre-
vet med som,  brode-
ring, hekling osv. med 
tanke pa dette ârlige ar-
rangementet. Alle pen-
gene som kommer inn 
gáidirekte, til Nor 
Luthersk Misjonsfor-
bund, som er en av de 
stØrste misjonsorani-
sasjonene innen Den 
norske Kirke. NLM dri-
ver et utstrakt arbeid I 
Norge, og over store de-
ler av verden. Mer enn 
500 misjonrer er i ar-
beid pa de forskjeliige 
misjonsmarkene. 

25.000 til 
ungdomsm 
pposjekti. 

I budsjettforsiaget for 
1986 har râdmannen 
funnet plass til en be-
viigning pa kroner 
25.000. Dette beiØpet 
var i etatenes forsiag 
satt pa "gult ark", det 
vii si et forsiag som gâr 
Ut over etatens ramme. 

Det er ikke bestemt 
hva dette belØpet skal 
brukes til. Ungdoms-
kontakt Irene TØmta 
peker pa at Enebakk er 
den eneste kommunen 
regionen som ikke har 
satt i gang slike tiitak. 
Av tiltak som er gjen-
nomfØrt i andre kom-
muner kan det nevnes 
musikkverksted, som-
merieir og sommerk-
iubb. 

God sk-at-tem 
I -BG 

Ved utgangen av oktober 
hadde kommunen fátt inn 
35.177.000 kroner i skatte-
inntekter. Dette er 5.101.000 
over skatteingangen pa sam-
me tid i fjor, og det tilsvarer - 
en vekst pa 17%. 

Kommunestyret i Enebakk 
har nylig vedtatt a Øke skatte-
anslaget for 1985 fra 
42.397.000 til 43.493000 kro-
ner. Med utgangspunkt i disse 
tallene skulle kommunen ved 
utgangen av oktober ha ftt 
inn drØye  34 millioner kroner i 

skatteinntekter. Det faktiske 
tallet ligger altsá 850.000 over 
dette, eller 2.5% hØyere. 

PA grunniag av disse tallene 
har radmannen anslâtt 
skatteinngangen i 1986 til 
48093.000 kroner. 

I dette tallet ligger skatte-
inngangen for 1985 med til-
legg av: 1.4% Økning I antall 
skatteytere, og en skatte-
vekst pa 6.9% (i fØlge regjerin-
gen). 

Dette innebrer en Økning 
av skatteanslaget fra 1985 til 
86 pa 92%. 

VIGNETT 
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Astrid StrØm - Flateby ungdomsklubbs nye heltidsieder. 

VIG N ETT 

Astrid  tP ni 
KLUBB1 s ny, el h Itids 	P 

Flateby ungdoms-
klubb harnylig fâtt en 
fly heltidsieder tilsatt. 
Hun heter Astrid 
StrØm, og er for tiden 
bosatt i Groruddalen i 
Oslo. Etter nyttãr skal 
hun flytte med familien 
til Flateby, og dette er 
noe som blir oppfattet 
svert positivt av leder-
ne i klubbmiljøet. 

Tidligere har to lede-
re bosatt utenfor Ene-
bakk sagt opp sin stil-
ling blant annet pa 
grunn av reiselengden. 

Det er nâ a hâpe at 
noen av problemene pa 
ledersiden i Flateby 
ungdomsklubb er lØst. 
Men det er fortsatt 
âpenbart at det er be-
hov for ledere, spesielt 
til gruppeaktiviteter. 

KLUBB1 hadde satt 
opp et budsjett som ga 
rom til 20 deltidtimer 
pr. uke, men dette fant 
ikke râdmannen plass 
til i sitt budsjettforslag 
for 1986. 

Astrid Strom er ut-
dannet sosionom, og 
har tidligere arbeidet i 
to âr som deltidsklubb-
leder pa Haugenstua. 

-Godt mottatt 
-FØler du at du er butt 

godt mottatt pa din nye 
arbeidsplass? 

-Ja, det gjØr jeg. Med-
lemmene her i klubben har 
en mye mer positiv inn-
stilling enn det jeg var 
vant til fra Haugenstua. 
Kiubben har ogsâ et styre 
som fungerer, og med-
lemmene er villige til a ta 
ansvar. 

-Jeg fØler at klubben er 
ungdomsstyrt, men det er 
klart det kan bli bedre, 
ungdommen kan bestem-
me enda mer selv. En an-
nen ting jeg har opplevd 
som positivt er at det er 
lett a komme i kontakt 
med ungdommen her. 

-Geder meg til 
flytte hit 

-To kiubbledere i sam-
me stilling som du har nâ 
har tidligere sagt opp pa 
grunn av blant annet den 
lange reisen fra Oslo til 
Flateby. Hvordan ser. du 
pa det a vare bosatt i lo-
kalmiljøet? 

-Jeg bor i Oslo ná, og det 
er klart at reiselengden er 
lang, spesielt pa kveldstid 

er det lite hyggelig a kjøre 
utover hit. Men det er jo 
bare en overgangsperiode 
fram til nyttár, da flytter 
jeg til Flateby. 

-Jeg ser det som en for-
del a vre kjent i lokalmil-
jøet, da har du muligheter 
til a treffe klubbmedlem-
mer i lokalmiljØet, og ikke 
bare pa ungdomsklubben. 
Jeg har tro pa mer ufor-
mell kontakt med bade 
voksne og ungdom nâr jeg 
bosetter meg her. 

-En ungdomsklubb skal 
vre spennende! 

-Du skal ikke bare were 
pa ungdomsklubben pa 
kveldstid, du tilbringer jo 
ogsâ mange timer der pa 

dagtid. Hva har du tenkt a 
bruke tida til, har du satt 
deg noen ma!? 
-Mâlene er vel iitt sveven-
de, men det er klart at jeg 
Ønsker a utvikle klubben 
til a bli enda mer styrt av 
medlemmene. Vi ma ogsa 
prØve a fâ opp aktivi-
tetsnivâet her nede, jeg sa 
jo heist at det var aktivi-
teter her hele uka. 

-Jeg kommer ogsâ til a 
satse pa forebyggende ar-
beid. Vi ma gjøre klubben 
til et sa spennende sted at 
folk ikke har behov for a 
gâ og ruse seg, i steden for 
a gâ pa klubben. Hvis sá er 
tilfelle er det klubben det 
er noe gait med, da er vi ik-
ke spennende nok! 

-Mange har fordommer 
mot ungdomsklubber 

-Hvordan tror du at 
voksne oppfatter ung-
domsklubber, og kanskje 
spesielt Flateby ung-
domsklubb? 

-pa Haugenstua matte 
politiet i en periode ofte 
komme a stenge klubben, 
det var rett a slett for mye 
brak. Jeg har inntrykk av 
at Flateby ungdomsklubb 
har en godt befestet posi-
sjon som et rusfritt sted, 
men likevei ma man drive 
informasjon, det er gene-
relt sett mange som for-
tsatt har fordommer mot 
ungdomsklubber. Jeg h.-
per a kunne oppna god 

kontakt med foreidre slik 
at vi kan fá spredd infor-
masjon om hva vi egentlig 
driver med og hvorfor vi 
gjØr det, det kan folk aidri 
fâ nok av. 

-Har klubben noen pla-
ner for hvordan de skal f 
ut slik informasjon? 

-Rekruttering til miljØet 
er viktig i denne sam-
menhengen, og vi skal pro-
ve a ga ut med informa-
sjon til eiever og foreldre 
pa Stranden skole. Vi ar-
rangerer juniorkvelder der 
eievene pa Stranden kan 
komme a se hvordan vi 
har det, dette gjØr at de er 
iitt mer kjent med hva 
som befinner seg i klubben 
fØr de blir gamle nok til a 
troppe opp pa de "âpne" 
kveidene. 

-Vârt store problem 
er lønn til del- 
tidsansatte 

-Du er relativt ny i den-
ne jobben, har du Vitt noe 
inntrykk av hvordan øko-
nomien er i ungdomsklub-
ben? 

-Jeg sØkte denne jobben 
fordi jeg ser det som en ut-
fordring, det er spennende 
a 	jobbe 	i 
kiubbmiijøet.Kiubbens er 
Økonomi er etter mitt inn-
trykk brukbar. Vart stØr-
ste problem er lønn  til 
deitidsansatte. I dag ma vi 
basere oss pa friviilige ie-
dere, og man kan ikke for-
vente at disse skal hoide 
ut til evig tid. Hvis disse 
far lØnn, vii de kanskje be-
trakte det som en vanlig 
jobb. Et annet problem 
som melder seg er jo at du 
ikke kan forvente at folk 
uten lØnn vii drive pa sam-
me mate som de som har 
lØnn. 

Ungdomsklubber er ikke 
konkurrenter til 
annet foreningsliv 

Enebakk kommune er 
kjent for a ha et blom-
strende foreningsliv, opp-
lever du klubben som en 
konkurrent til disse? 

-Nei, pa ingen mate, en 
ungdomsklubb skal vre 
et supplement til andre 
foreninger, ikke en kon-
kurrent. Det er jo ikke alle 
som pa dØd og liv vii vre 
med i idrettsforeningen el-
ier speideren, de trenger et 
annet alternativ. Ung-
domskiubber skal vre en 
del av ungdomstilbudet 1 
en kommune! 



VIGNETT 

"Den dpWn ABC bank ffistet med 11% rente, 
flyttetjeg lønnskontoen mm oyelbhkkehg,~I

, 

<<Endelig et friskt pust blant de grâ marmor-
bankene. Jeg vii nødig fornerme noen, men det 
var faktisk min første tanke da det nye ABC-
navnet kom. 

Og for a vre arlig, - med 10 og 11 % 
rente pa de høyeste beiøpene var det ikke 
vanskelig a overtale meg til a ápne en Person-
konto! Dessuten fait jeg for bade Personkortet 
og den nye stilen i ABC bank. 

Aiierede tre dager etter at jeg var butt 
kunde, fikk jeg min forste overraskelse. Et brev 
fra banken. -Med Personkonto vii du ogsà fâ 
15 % bonus pa din  gamle sparekonto hos oss,  
stod det. 

Ming'amle sparekonto!? Den hadde jeg 
nesten giemt. Og jeg regnet fort Ut at jeg egent-
hg burde ha flyttet lonnskontoen mm til ABC 
bank for ienge siden 

Noen prosenter til eller fra, - det er vel lite 
A bry seg om, tenkte jeg for. Tro meg, 10-11 % 
rente og bonus i tillegg, - du merker fort 
forskjehlen!>> 

ba* 
En god bank gjør det enklere. 

Sparebanken ABC 



Fopste tap for 
Drivs darner 

Hãndballen ruller videre i Enebakk, men for 
fØrste gang i ãr ser ut som om den ruller mot Driv-
damene i 1. divisjon. 

Etter 5 strake seire gikk Drivdamene pa et kne-
pent tap mot ØsterdØlene i helgen. Et ma! mindre 
ne mostanderen er som kjent ikke nok til a vinne 
en kamp. 9-10 ble resultatet. 

Etter det Vignett erfarer var 
dette en svak kamp av Driv, 
og med normalt spill burde de 
vunnet den kampen ganske 
greit, men hándballen er som 
fotballen, ganske rund. 

Den store feilen ved Drivs 
spill denne gangen var at de 
ikke fikk avslutningene til a 
stemme. 

Ved pause var stillingen 5-6, 
men en prat i pausen hjalp ii-
te pa Drivdamenes spill. 
Kjenner vi dem rett kommer 
de sterkere tilbake i sin neste 
kamp. 

Drivs mãl kom ved SolbjØrg 
Ileby(2), Karl Brnna2), Ire-
ne Jensen(2), Inger-Helene 
Ansetmoen, Gitte Andreas-
sen og Vigdis Tostrup. 

PO-LITIRUNDEN 
Pass pa hunden! 
Politiet har den siste 

tiden fâtt inn svrt 
mange meldinger og 
kiager pa lØshunder 
som reker rundt i Ene-
bakk. Politiet vii opp-
fordre alle til a ta bedre 
vare pa hundene sine, 
spesielt nâ nár det vir-
kelig begynner a bli 
kaldt nattestid. 

Unger er lite begeist-
ret for a mote pa lØs-
hunder, og det samme 
gjelder vel ogá mange 
voksmne. Det er ikke 

hyggelig a mote en 
snerrende schferpa 
vei hjem fra jobb. Hold 
hundene i band, sà spa-
rer vi bade oss selv og 
andre for mange pro-
blemer! 

Morketid pa Ft ateby 
Det er mØrkt pa Fla-

teby om dagen, gately-
sene har fungert heller 
sporadisk den siste ti-
den, og etter det Vig-
nett erfarer er det butt 
begátt mye skadeverk 
"i ly av mØrket". 

Enebakk Handikaplag: 
VI selgeP.  jule- 

platter ogsaI Ar 

Enebakk Handikaplag er et lokallag av 
Akershus Handikaplag. I samarbeid med 
dette gár de ogsá ut med tilbud pa sine 
platter. 

Disse har eller kommer til a ha motiv 
fra kjente steder i Akershus. Den er utgitt 
to ganger tidligere, i 1983 og 84. 11983 var 
motivet Akershus Fes Wing,. L84 

A det Skaugum gâr. 
Arets motiv er som vist pa bildet, og de 

fleste gjenkjenner vel Eidsvoldsbygnin-
gen, og valget var yel enkelt nár motivet 
skulle hentes fra denne kommunen. 

Handikaplaget synes 
dette er en utmerket ju-
legave og oppfordrer al-
le enebakkinger til a be-
nytte anledningen til a 
gi bort en fin og rimelig 
julegave. Platten koster 
100 kroner, og det ma 
den da absolutt vre 
verdt, inntekten gar jo 
til og med til noen som 
virkelig trenger det. 

Etter det Vignett er- 

farer kan de som matte 
vre interessert i plat-
ten henvende seg til Liv 
Vikan p Fiateby, hun 
treffes pa telefon 
92.85.25. 

Hvis du Ønsker a se 
den kan vi opplyse at 
den star utstilt I alle 
ABC-banks fihialer I 
Enebakk. 

De to fØrste  plattene 
kan ogsa skaffes. 

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

Navn 	  

Adresse 	  

VIGNETT 

Skal Enebakk - 
Forts. fra side 3 

var dette ikke noe a diskutere. 
Og ná tai han helt suverent og 
stryker disse 2 stillingene uten I 
det hele tatt a orientere de til-
litsvalgte som dette gjelder. Noe 
som han som arbeidsgiver har 
plikt til a gjØre i fØlge <<avtaler 
om medbestemmelser i kom-
mune og fylkeskommuner 6:3B>>. 
En arbeidgiver orienterer ikke si-
ne arbeidstakere gjennom 10-
kal-pressen, slik det er gjort nâ. 

Med unntak av Skedsmo kom-
mune er Enebakk den eneste 
kommunen i Akershus som ikke 
aksepterer behovet for tid til ad-
ministrasjon i hel-dagsbarneha-
gene. Brum har ftt det 11986 
budsjettet, og her er det ettersom 
vi vet ikke strØket  eller tatt ut. 

2 halve fØrskoleirerstillinger 
ville ha dekket dette behovet, og 
barnehagene 1 Enebakk yule ha 
fungert I samsvar med <dov om 
barnehager>> hvor det star i for-
skriftene §19.2: <,det ma avsettes 
tid til administrasjon>>. Dette er 
noe som styrerne, styrene, foreld-
rene og fØrskolelarerne i Ene-
bakk har kjempet for og etterlyst 
i flere ar. Endelig sa det ut for at 
behovet var butt forstatt. Og sa 
skjer det fatale, atter en gang, og 
enda ett ar vii Enebakk kom-
mune gjØre seg skyldig I et by-
brudd! Ganske flaut! 

Vi vii at radmannen trekker 
sitt forslag tilbake, og igjen set-
ter opp 2 halve fØrskolelrerstii-
linger i sitt budsjett. Vi skjønner 
ikke hvorfor dette ikke kunne la 
seg gjØre  nb., det lovet jo sa 
godt.... 

Førskolehererklubben I 
Enebakk1arer1ag. 

---. 	 . 

AvisfP10  
Pomiul''  

I Oar som i tor, Vignett 
kommer ikke ut i ro-
mjula. Arsaken til dette 
er ganske enkel, det blir 
for mange helligdager. 
Det biir aitsa ikke avis 
mellOm 19.12 og 2.1.86. 

Jon Fredrik Kvendbo til mz*nne - - 

Med Jon Fredrik KvendbØs aitfor  tidiige dØd 
er en av Enebakks mest fremtredende menn 
gátt bort. At savnet etter ham biir nesten uover-
kommelig for hans ncermeste vet vi alle. Ogsà vi 
andre vii gjerne deie sorgen og savnet med dem. 

Jon Fredrik erfØdt den 18.9 .1939 og vokste opp i 
Surnadal pa NordmØre. Han vaigte en militcer 
teknisk utdanneise og arbeidet som radiolin-
jetekniker i Forsvarets Feilessamband (FFSB) 
hvor han ble ansatt i Driftsseksjon Østiandet i 
1960. De siste àrene var han kaptein ved FFSBs 
stasjon Tryvann. I sitt arbeid hadde Jon Fred-
rik en enormfagkunnskap og erfaring. Det var 
mange som not godt av det, og det var vanhig at 
han dagiig fikk telefoner  fra heie iandet med 
spørsmài som nesten bare han kunne svare pa. 
Jon Fredrik fungerte vedfiere aniedninger som 

stasjonssjef bade ved FFSBs stasjoner Tryvann 
og Hoimenkolien. 

Jon Fredrik kom til Enebakk i 1969. Hans 
medmenneskeiighet, vidsyn og engasjement 
gjorde at han ganske tidlig kom med i det of -
fentlige liv. Hans positive innstiiiing sammen 
med evnen til aidri a si nei gjorde i tiiiegg at 
hans engasjement ble veidig ailsidig. I forrige 
kommunestyreperiode var Jon Fredrik for-
mann i heise- og sosiaistyret. Hans arbeid der 
ble anerkjent pa tvers av partiiinjene. Han sØr-
get ailtid for a iØse de vanskeiigste oppgavene 
seiv. I denne perioden var Jon Fredrik medlem 
av kommunestyre ogformannskap,  og var i hØy 
grad med pa a avgjØre bygdas ye og vel. Parti-
poiitisk har Jon Fredrik vcert bade styremed-
lem ogformann i Enebakk HØyre, og her som ei-
lers var han en samiendefaktor,  med baianser- 

te synspunkter. 	 ' 
De siste 12 ár hadde Jon Fredrik alene an-

svaret for sin sØnn  Erik. Og han har oppdratt 
sin sØnn  og steit sitt hus i tillegg til alt annet han 
hadde a gjØre uten àkiage. Det er heit utroiig at 
Jon Fredrik i tiiiegg til dette skulle ha tid til-
overs, men han hadde ogsâ overskudd til som 
medlem i Rotary a delta aktivt i deres arbeid. 
Her var han formann i den internasjonale 
komite, og som et eksempei pa hans engasje-
ment kan nevnes at han var den som mest ak-
tivt stod for inns amlingsaksjonen av kicer til Po-
Zen i 1982. Jon Fredrik KvendbØ sa aidri nei til 
nye oppgaver, og hans arbeidspress var ut-
jib Øriig stort den siste tiden. Vi kan bare takke 
ham for hans enorme innsats for oss alle og lyse 
fred over hans minne. 

Halyard Waade 



V19 nett uten 
telefon mandag 
Vignett var uten telefon mandag p.g.a et kabel-
brudd like nedenfor lokalet vãrt. De som prøvde a 
ringe fikk kun ringesignal, men kom ikke i gjen-
nom. Bare sâ det er sagt, VI VAR TIL STEDE!. Te- 

::: lefonen kom ikke tilbake fØr  sent mandag kveld, 
Vi kan bare bekiage overfor vâre lesere og an-
nonsører. 

EMAUS 
Misjonsuken pa Emaus 
v/misjonr Harald Gilje 
fortsetter fram til 24. nov. 
ki. 19.30 hver kveld. 
Søndag fest ki. 18.00. 
Sang og musikk. 
Hjertelig velkommen. 

UNDERHOLDNING 

'' 	IIIIIfPtlHJIIIIIIIIIl 
IfIIIIIIItJ 

pa  Flateby 
Samfunnshus 

tirsd. 26. nov. ki. 19.00. 
Arr. Flateby Ye! 

L 

 innbyi 
,,Finn  

adgang 

JEHOVAS VITNER 
deg til a overvre lysbildeprogrammet 

ties det en Gud som bryr seg om oss?>> 
ved Thor Samuelsen. 

SØndag 24. november ki. 17.00. 
Gaupeveien 24, Ytre Enebakk 

Ingen kollekt 

es 

ROCKE=KONSERT 
pa 

Enebakk ungdomsskole 

fredag 22/11 No 18.30 

Rockegruppene PROJECT 

(id 	 . 

 

FAMES 

r 	 HIGH TENSION 
Entré: Kr 15,- 
Saig av brus og polser. 

Arr.: Enebakk sang. 09 musikkrád 

Apsmote 
i Enebakk Venstre 

pa 
Mjar ungdomsskole 

27/11-85 ki. 19.00. 

Arsmøtesaker, ref.erat og vaig. Foredrag av: Organisa-
torisk nest!eder Eldbjørg LØwer - 

<<Venstre - hva ná?>> 
Loddsalg og bevertning. Alle medlemmer og sympatisØ-
ner er velkommen. 

Styret 

Bondep 
Tid for studiearbeid 

I Enebakk vil det na bli satt i gang studieringer over em-
net Samvirke i framtid, framtid i Samvirke. 
Pamelding innen 25/11 til BjØrn Martinsen, tlf. 92 63 78 
eller 92 60 47 og Tove Hagen, tif. 92 63 58. 

Enebakk Landbruks!ag, Enebakk Bondekvinnelag 
Enebakk Skogeierlag, Fe!lesmeieriet og 

Fellesslakteriet 

VIGNETT 

Søndag 24/11 kl. 16.30 (B) 
Hakke Hakkespett pa 
glattisen. 

Ki. 18.30 (U) 
Hard to hold. 

Ki. 20.30 (V) 
Flukten fra Segovia-
fengse!et. 

BEGRAVELSESBYRAER 

Mums Blomstertorretmng 
og Begravelsesbyrä 

Holger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom 

Telefon blomsterforretning 71 14 11 
Telefon begravelsesbyrâ 71 48 30 

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

Kremasjonsbyrà 
Asenvn. 3— 1400 Ski 

(02)*87 30 60 
HELE DOGNET 

Betel 
Søndag 24/11 ki. 10.00 
s.skole. 
Ki. 19.00 Bok- og littera-
turdag. 
Filadelfiaforlaget presen-
terer og star for saig av 
bØker, plater etc. Martin 
Gran og ungdomskoret 
deltar. Offer til vâre felles 
tiltak. 
Onsdag 27/11 ki. 19.30 
Lars FØrland. 
Alle velkommen.  

STILLING LEDIG 

Enebakk kommirne 
Flateby barnehage 

Pga. inntak av funk-
sjonshemmede barn er 
det ledig engasjement, 20 
t. pr. uke, ut barnehage-
âret 1985/86. Det tas for-
behold om budsjettbe-
vilgning for 1986. 
Til engasjementet Øns-
kes fØrskolelrer, pri-
mrt med erfaring fra ar-
beid med funksjons-
hemmede barn. FØrsko-
lelrer lØnnes i ltr. 14 - 
19. 
Nrmere opplysninger 
ved henv. Flateby barne-
hage, tif. 92 85 88. 
Vanlige kommunale an-
settelsesvilkâr. 
SØknad vedlagt kopier 
av attester og vitnemâl 
sendes Enebakk kom-
mune, 1912 Enebakk, in-
nen 6. desember 1985. 

Ytre Enebakk 
korttidsbarnehage 

Ytre Enebakk 
barnehage 

Barnehagene har behov 
for ekstra vikarer ved sy-
kefravr 0.1. 
Dersom du er interessert 
kan du ringe styrerne i 
barnehagene. 
Ltr. 7 - 15 (assistent) eller 
ltr. 14 - 19 (fØrskole1-
rer). 
Ytre Enebakk korttids-
barnehage V/Karl J. 
Nordhagen, 
tif. 92 60 60,, 92 47 37 etter 
ki 17.00. 
Ytre Enebakk barnehage 

v/Anne Rasmussen, 
tif. 92 40 66. 

Frisorlawling 
sØker etter modeller. 
Ta kontakt for nrmere 
avtale. 

Tif. 92 45 35 e.kl. 17.00 

TAPT OG FUN NET 

Spes. gull halssmykke 
mlinngr. Lasse og pers.nr. pa 
baksiden, mistet pa Mjar 
u.-skole. DusØr. 

Tif. (032) 55 807 

Mistet/funnet 
Harehund ble borte søn-
dag. Lys brun og hvit. 
Halsbánd og lenke sitter 
pa hunden. Har du sett 
den? 
Kontakt 92 60 86, MjØnli 

Sacco 
møbelsekk Ønskes kjØpt. 

T!f. 92 62 89 

BAZAR. 
MøhIer 
Barnerom. Seng (niJ2 skuf-
fer), pult, bokhyller og stereo-
benk selges. 

Henv. tlf. 92 44 13 
e.kl. 17.00 

OPTISK 

SYNSPROVE 
utføres hos oss. 

HE! STTIMEBESTILLING. 

.,.L ILL ES T R 0 M 

UR - OPTIKK A/ 
SE GOD TTIL REYrTID! 

STORGT. 13 - TLF. 7184 01 
2000 LILLESTRØM 

Urmakermester Arve Evensen 
Opt/kerN. OF. Jan -Erik Berg 

Apningstid9-17. Torsd. 19. 
Lord. 13. 

VIS A VIS BERGEN BANK 

POW  

Pensjsthrs 
liste over 
trukne gev. 
Bilde - Anne Olsen, skinke - 
Magne Bergersen, hardan-
gerløper - Mosse Nord, hekiet 
duk - Marry Sandaker, hek-
let lØper - Hans Robert Ská-
rud, nuperellduk - Einar 
Haug, hekiet brikke - Martha 
Bleka, peisblâser - Sissel 
Hansen, gavekort - Mor og 
Mons, dessertbolle. + 12 ská-
ler - Asta Svingen, pledd - 
Helga og AsbjØrn Østli, krys-
tailkaraffel - Raimo Jakob-
sen, TV-kanne - Gunnar An-
dersen, 6 Ølseidler - AsbjØrn 
Krokstad, 6 Ølglass - Anne 
Marie Hansen, frottéhànd-
klr - fam. Tidemann, kon-
fekt - .BjØrg Petters. 

E.P. 13/11-85 
Styret 

Eiiebakk 
kommunestyre 

har mote 1 Herredshuset 
mandag 25. november 
1985 ki. 18.30. 

SAKLISTE: 
Godkjenning av proto-
koll 
Vaig av ordfØrer for pen-
oden 1986-87 
Vaig av varaordfører  for 
perioden 1986-87 
Behandling av inkas- 

- 
Omdanning av Einar 
Thoresens legat 
Lan Kommunalbanken - 
Energiverket 
Kirke gardsvedtekter for 
Enebakk 
Enebakk folkebibliotek - 
Utbygging/lokalisering 
SØknad om kommunal 
garanti - Ytre Enebakk 
KjØre- og Rideklubb 
Søknad om serverings-
bevilling - Ytre Enebakk 
Bensin & Service 
Administrasjonsordnin-
gen for helse- og sosi-
altjenesten 
Ansettelse av kom-
muneingeniØr 
Akershus fylkesplan - 
1985-90 - HØringsutkast 
- Uttalelse 
øking av husleie - kom-
munale boliger/leide bo-
liger 
Reguleringsplan - Berg-
skaugjordet 
Veinavn - Boligomra-
dene Soiheim, Renna og 
Bergskaug 
Krisesenteret i Folio - 
Framtidig drift 
Referatsaker 
Eventuelt 

Saksdokumentene er Ut-
lagt til gjennomsyn pa 
formannskapskontonet i 
kontortiden 	ki. 
8.00-16.00. 
Saklisten er ogsá utiagt 
til gjennomsyn pa Ene-
bakk folkebibliotek i 
apningstiden. 
Enebakk formannskaps- 

kontor 
13. november 1985 

Lucie Paus Falck, ordf. 
I I I  
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F259 

En kombinasjon av 
Helly-Hansen Super pa 
innsiden og Helly-
Hansen Ull pa utsiden. 
Transporterer svetten 
bort fra kroppen, sam-
tidig som det isolerer 
godt. Ideelt nár det er 
ekstra viktig a beskyt-
te seg mot nedkjoling. 
Jakke: 46500. Bukse: 
46505. 

F259 Skogstrøye 
1dec11 for skogsarheidere. Ekstra ling 
bak for beskyrtelse av korsryggen. 
Tommelfinger-ennomgrep. W-stnk 
ket polyamidpels. Farge: Marine, rod. 
Str.:XS-XL. 

Votter,

IRS- go  

Ira 

SS 	 S 

F371 Gripevott 
Snine inodell SUm 
F320, men med PVC 
knotter i tilleug i hind-
tlaten for sikkert grep. 
\V-srrikket. 
Farge: Marine. 
Str.:8-10. 

F322 Polvante 
Slitesterk fingerhanske. 
1.jtmerket ogSa under 
gu mmihansker. 
W-stnkket. 
Farge: Marine. 
Str.: 8 - 10. 

F320 Arbeidsvott 
Vanlig utforelse i ren 
fiherpels. Ytterst sure-
sterk. W-stnkket. 
Farge: Marine, gr. 
Str.: 8 - 10. 

F319 Spesialvott 
Med fingergiennom-
grep. Muliggjer finger-
arbeide uren a ra av 
seg vorten. W-srrikket. 
Farge: Marine. 
Str.:8-10. 

LAVPRIS 
KJOPEKORT 

Aft  K S Yrkeski r 
ASKIMVEIEN 1, 1820 SPYDEBERG 

Telefon 02/88 81 54 

Onsd., torsd. langdag, àpent til kI. 19.00. 
	-4 

Enebakk 

fkqeJacj 
STIFTET 13. MAI 1975 

Na gâr det fort til jul, og i den forbindelse vil vi arrangere 
hvordan en lager juledekorasjoner og steller stueplan- 
ter. 
De som skal hjelpe oss er Ytre Enebakk Blomster v/Eva 
og Mette. 
Sted og dato er: 
Gamle Herredsstyresalen mandag 25. november 1985 
ki. 19.00. 
Servering - Titlodning. 
Alle hjertelig velkommen. 

Styret 

FLATEBY VANNVERK A/L 
innkaller hermed til ekstraordinr generalforsamling 
den 5. des. d. do . pa Samfunnshuset (storsalen) ki. 19.30. 
Ti! behandling: Styret fremlegger forsiag om a bygge 
renseanlegg, og ber om fullmakt til a planlegge og bygge 
anlegget. Planlagt ferdigstillelse hØsten 1986. Sakens 
dokumenter blir sendt til andelseierne. 

For styret 
Pa! Rust, formann 

VIGNETT 

VARMENYHETER 
FRAESSO: 

1ThYJ# 
Vi bar kimp som bolder 

kulda utel.l. 

Kort ieveringstid p. 
diesel, parafin ogfyringsoije nr.1 

(Vi forer ogsâ diverse motoroijeri 
Gunstig ratebetaling pa Esso fyringskonto 

hvis du har villatank pa minst 800 I 

FOR 
VARMENS 

ESSO  1  HUSET  SKYLD 
Rolf NssvoId 

Vestli, 1911 FiatebyTif. 92 81 24 (aut. telefonsvarer) 

STILLING LEDIG 

Ppakfikant/husmop 
sØkes til familie pa 3 1 Flateby. Far og to gutter, 11 og 14 
âr. Far reiser en del i jobb. 

Tif. 02/92 83 64 e. ki. 1.00 eller bill. mrk. 451. 

Lokalavisen Vignett sOker 
annonseselger 

deltid 

med tiltredelse snarest mulig og heist innen 
1. jan. 1986. 
Da var nàvrende medarbeider slutter for a gâ over i annen stil-
ling, 

tiF
ling, soker vi hennes etterfolger. 

Du bør vre utadvendt, ha gá-pà-humor og vre innstilt pa a stá 
pa litt ekstra i travie perioder. Du bor disponere bil. 

Du skal i første rekke bearbeide markedet Flateby/Lillestrom-om-
rádet. 

Sporsmâl om stillingen kan rettes til Eva Grosvold, tlf. 92 65 50. 

Skriflig soknad sendes Vignett v/styreformann Knut Evensen, 
Postboks 62, 1912 Enebakk. 

Irjl1ffitt 
Lokalavisen for Enebakk 

KUNNGJORINGER 



HELE DOGNET: 
Ill. 730337 

Mobiltlf, 
(094) 20 202 

nnehave': 
Vidar Nilsen 
Leiravri. 5, 
2000 L/LLESTRØM 

4-0 

• N5r 
dat gjelder 
glass.. FR ISER 

Kontaktinser 
tilpasses 

Timebestilling:Tlf. 71 43 91 

LILLESTROM 
KOP4TAKTLINSEINSTITUTT AIS 

Storgt. 21 (Fjellberghjørnet) 

OPTIKER 

OLAV KJOLBERG 
GEIR KJOLBERG 

Alt  
dører 
og vinduer 
til rimelige priser. 

Speil. 
Alt i glassarbeid 

utf ores. 

RING  71 4733 
71 6838 

Lilestrgm 
Vindu & Glass A/S 

(IlOL. VILLA GLASS A/S) 
Heig- og nattservice tlf. 71 75 57 

Jembanegt, 24 (ved sykehuset) 2000 Li/esteem 
Ic/c/on 02/71 88 38 - 7147 33 

00/ER . VINO/ER . SPElL ALT I GLASS 

eo~ 	 
-0/ 

er, 
11 
J, 

4jatelejo-k.leea 
VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSK VARER 

Apent til kI. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10 

REN1 
Tegn en kuldefor-
sikring. Kie deg varrnt, 
lett og komfortabelt 
i en original fiberpels 
Varmedress. 

13
Original 
Helly-Hansen 
Fiberpels 

Krystallklart vann direkte fra springen! 
Det er ikke utelukkende riktig kost som er avgjØrende for hel-
sen. Rent vann er minst like viktig! Gjennom en investering pa 
under 2 000 kr far du tilgang pa effektivt renset, bakteriefritt 
vann. 
Vannet renses gjennom 3 forskjellige filtre, bl,a. en membran 
basert pa osmose. Filtrene fjerner bakterier, virus, 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 veo 

Nxi-uRE-N 
Else Tjelland 

Asveten 9, 1911 Flateby. Telelon 02192 82 89 

Holly-Hanson 

Jea2aiama 

MAN 
Grendesenteret - 1911 FLATEBY 

HANSENIM 
BARN 

VIGNETT 

TRENGER 42 
DE LAN?' 
Alle typer Ian formidles raskt. 
Vi holder til i vart nyàpnede 
kontor i Lillestrøm City. 
Kom innom eller kontakt 
oss pr. brev efler telefon. 

B&W 
Finansfomiidling 

Kontoradr.: 

(UUN"

Storgt. 15, 2000 
Ullestrem 
Tel: 
02/73 0029- 

ULLESTRØM 	02/73 00 20 

EL. INSTALLASJOP4 

OG FORRETNING 

AEG 
Elektroverktey 

Slagbormaskin 
• Reverserbar for skruing 
• Trinnløs 

hastighetsregulering 
• Vekt 1300 gram 

Veil. pris kr. 795,- 

Denne og annet 
Elektro-verktøy 
far De hos: 

81totmAo-tq, & eize-itelt aLL 
1912 ENEBAKK - 

(02) 92 63 00 	 
A 

SVARSLIPP 
Till Vignett 
Klokkerudâsen 1, P.B. 62 
1912 Enebakk 
Jeg ensker et gratis abonnement pa Vignett Ut áret 1985. 

Navn 	  

Adresse 	  

JULEBORD? 
Hvorfor er 

et popuIert julebordsted? 
FORDI ALl BABA HAR: 
* Et eksotisk matmiljø 
* Egen pianist som spiller under middagen 
* Levende dansemusikk i nye lokaler 
* Orkester som spiller variert nygammalt hele julen, 
* Diskotek 3. etg. m/nygammalt etter kI. 21.00. 

Prøv julebordet I r hos ALl BABA, DU OGSAI!.. 

Catering til 
rimelige priser. 
Anent nyttársaften 
og 1 nyttársdag. \/E LKO IVI Is/I EN 

Storgt. 18,3. og 4. etg., Lillestrom 

TLF. 71 31 60 



Potetep 
PimperneU 25 kg 

3750 

Lordagstilbud 

Gpillet 
kyllong 
rávekt, 500 gr 

190 
krU 

o  4  rne**s 
av is 

0 Rhnqsvei194. R&finqen 

I forbindelse med 
at forsiaget til bud-
sjett for 1986 er lagt 
fram, kan det vre 
:;pá Sin plass ági en 
kort orientering om 
hva det nyc inntekts-

vilr bety for 
Enebakk kommune. 
Tidligere bie alle 

tiIskudd fra staten 
til 	kommunene 
sendt over svart 
mange forskjellige 
poster. Fra og med 
1.1.86 skal kom-
munene kun fâ et 
stort tilskudd. Dette 
betyr ikke at kom-
munene for mindre 
:penger a rutte med i 
:86. Staten har gitt en 
garanti som inne-
berer at ingèn skal 
;fâ mindre enn de vi!-
1e fâtt etter det 
gainle" systernet. 
Økoomisief Jan 

Olav AasbØ sier til 
Vignett at det nyc 

:inntekstsysternct vii 
sá 
xnet4K1L -1aAL 

:teller at hvis d 
systernet var at 
full bruk i 1986 viii 
,Enebakk kommu 
fátt et statstiiskud 
pa 13.844 millioner, 
.aItsã 9.3% høyere  enn 
det vi skulle hatt ct-
ter den "gamle" me-. 
toden. 

Enebakk kommune 
har fâtt et statlig til-
skudd pa 12.664 milli 
oner kroner. Râd-
mannen sier til Vignett 
at Enebakk vii komme 
godt ut med det ny 
inntektssysternet. Til-
skuddet skulle so 
sagt sagt hvert 9. 
hØyere hvis systemet 
var tatt i bruk for fulit 
allerede fra 1986. -Jeg 
hadde ikke \Tmi't i mot 
at tilskudciet hadde 
blitt 9.6ii hØyere i fu, 
menjeg yule uødig ha 
sittet i stolen fit noen 

:av mine kolleger, sier 
Bialvorsen. Enebakk for 
myc penger fbrdi vi har,  
mange skoleelever, og 
mange gamle. Dtt 
gjør at kommune 

i  dyr i drift, og tiisku 
11 cgsa bi a 	e 
Kommuner som fl. 
gcn og Fet bar en a 
)r11hp1 S m n 
setu lug og vii derfói 

mn'ie 	ci1\ 
lut med det nyc 
systemet. Dette betyr 
at de dyne kornnmnene 
kommer best ut torn 
bucisiectet for 197 o 
Enebakk er en dyr 
kommune a drive. 

Stopbiindfest. I 
god, gamm' mmel Stil   

Av Aslaug Tidemann 

Hvem kan samle 
Enebakk til et rike? 
Enebakk Storband 

kan! 
Og lørdag kveld 

skjeddè det igjen - pa 
Ignarbakke i Kirke-
bygden. Vanligvis ly-
der ganske andre to-
ner fra denne leikar-
ringen Ignars hØy-  € 
borg. Lørdag kveld 
var det imidlertid du-
ket for árets store be-
givenhet i Enebakk - 
Big Band Dancing 
med Enebakk Stor-
band. 
Og hele bygda var 

der - i alle fall de som 
kiart a kiore 

til seg en billett til 
dette arrangementet 
som ingen enebak-
king med sans for 
bordets gleder og sug 
i go'foten vii gá glipp 
av. Storbandfesten er 
intet mindre enn en 
gigantforbrØdring i 
dans og musikk. Sá 
ogsã pa lørdag. 

Scnc cv max! 

Og.a - a: var net sva:rt Sa 
trangt pa dansegulvet hele kvel-
den. For hvem kan la vre la 
all sin danseglede fd fritt spil-
lerom nar Storbandet er i aksjon 
med et repertoar som spenner 
over hele skalaen av storband-
klassikere - og enda litt til? 

Svrt M kunne la vre pa lØr-
dag. Hva gjØr  det sa om man >>hil-
ser pa>> representanter fra ene-
bakkprominensen med spisse al-
buer? Eller treffer Olemanns 
>>frØken>> pa skinnieggen med sti-
letthelen, og trakker naboen pa 
trne med et smil? 
Hva gjør  det om strØmpene 

rakner, stroppene sklir og svet-
ten suer sa lenge det skjer med 
stil? 

Men Storbandfest er mer enn 
dans og musikk. Det er ogsa mat. 
Mengder av utsØkt festmat be-
sØrget av konene til gutta i ban-
det. Ogsâ i a- fristet koldtbord 
bugnende av de lekreste retter - 
salater, kabareer, roastbeef, kal-
kun, Ørret, rØkelaks  osv., alt sam-
men anrettet pa nydelig vis. Og 
visst smakte det fortreffelig - 
selv pa papptallerkener med 
plastbestikk. RØd rose og rosen-
de ord til >>kokkene>> var sa abso-
lutt pa sin plass. Gutta i bandet 
kunne ogsa vrt betenkt i s. ma-
te - for musikk i toppklasse. Ro-
se er herved avievert. Vi gleder  

as.s til neste ax. Imens kan vi hyg-
ge oss med Storbandets LP som 
kommer ut om en ukes tid. 

Det er noe spesielt med Star-
bandfesten. For det første - Stor-
bandet selv, som trekker pu-
blikum langt utover bygdas van-
lige danseglade festklientell - og 
pa tvers av alle kretsgrenser. I ár 
var ogsâ brorparten av suppor-
tergjengen fra sommerens Ber-
lintur tilstede. GrenselØs og fry-
defull mimring i den leiren sâ 
kiart, men fremfor alt, dans- clans 
og atter dans. Storbandet garan-
terer for dansemusikk med kvali-
tet. Man er garantert mot bass-
orgier, middelmâdige vokalister 
og drØmmen  om Elm. 

Etfeststemt publikum kunne glede seg over Enebakks storband veispilte musikk. 

	

i 	
Hold varmen I vinter 
med Norol brensel 

	

NO ROL 	Detlønnerseg!! liz  

TIfm 92 40 47 
Aage  W. Svarthoel, 1914 Ytre Enebakk _ 


