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(094) 20202

I
1

Nytt In
kommunen
Se side 4

Ppemiem
kpyssopd
ABC-bank er i en monopolsituasjon i Enebakk, sa Egil SØrensen under kommunest.yrets behandling av et byggelán rett for jul.
Dette b2erer ogsá- bankens tilbud preg av,
og det tilbud kommunen har fãtt i denne konkrete saken er slettes ikke spesielt bra, sa Sørensen.
Et enstemmig formannskap hadde gatt inn
for láneopptak, men Egil Sørensen (FrP) fikk
representantene til gjøre helomvending, saken ble utsatt, og kommunens administrasjon har fãtt i oppgave og hente inn tilbud ogsá fra andre banker.
-Hvis vi utsetter saken er det i alle fall et
nyttig signal til banken. Láneordningen med
ABC-bank er en praktisk ordning som koster
mer enn nødvendig, antok SØrensen.
-
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PA DEKKJAKT? Kjortil
YThE. ENEBAKI(
BENS1N&
SERVICE AS
1914 Ytre Enebakk
BENSIN OWE REKVISITA
Aut. gummiforhandier
Stài-radial stadig pa tilbud!
Dekksalg og service til kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!
-

-

Tif. (02) 924408 (~>
EKOFI SK

a

1 million
Kommunen hadde sØkt
ABC-bank om et lan pa 1
million kroner. Dette skulle gá til den del av grunnervervene I forbindelse
med idrettanlegget pa
Flateby, som ikke var finansiert gjennom grunnkj Øps-obligasj onslân.
Byggelânet ble tilbudt
fra ABC-bank med 12.5C/c
rente, 1% byggelánsprovisjon og 1% etableringsprovision ved utbetalingen av lanet. Banken hadde notert en avdragstid pa
10 ár som kommunens samarbeidsformer med
eiii
Ønske.
bank, de gar pa kroner og
ore for bade banken og
-Mer profesjonelle
oss, og da pa var minus-Jeg er livredd gode side, sa SØrensen.
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-ABC-bank liar en mono poistilling i Enebakk, sier
Egil Sorensen

-Her i landet opplever vi
en pengeflom stØrre enn
noen sinne, og vi er nØdt
til a omstille oss, vi ma bli
mer profesjonelle.
-Neste âr skal kommunen lane 10-12 millioner kroner, og da er det
lite profesjonelt a kun
henvende seg til en bank,
sa SØrensen til kommunestyrets representanter.

-Hvorfor ikke sende
Ut pa anbud?
-Kommunen bØr legge litt
mer arbeid i lâneopptakene, det gjØr vi med alle andre ting. Vi kan sende brev
til bankene der vi gir uttrykk for hva vi Ønsker, vi
Mr et tilbud, og kan vrake
eller godta det. Vi ber om
anbud pa mange andre
omrader, hvorfor ikke ogsà I forbindelse med laneopptak, spurte SØrensen.

-Vanskelig a forhandle
uten fakta pa bordet
Arbeiderpartiets Jorunn
Buer tok ogsâ til orde for
at saken skulle utsettes:
-Det kunne vre interessant a hente inn tilbud
hos andre banker. Det er
io vanskelig a forhandle
uten sammenlignbare tilbud pa bordet.
Bor bli praksis
Etter at kommunestyret
hadde gatt inn for a utsette saken til andre tilbud var innhentet presiserte ordfØrer Lucie Paus
Faick at dette burde bli
praksis for andre nye laneopptak, det skal vre en
forutsetning at andre
banker ogsa kontaktes, sa
hun.
Râdmannen BjØrn Halvorsen uttalte seg ogsa til
fordel for at saken skulle
utsettes, men han papekte
ogsa at Enebakk kommune hadde et godt samarbeid med ABC-bank.

VIGNETT

-

05. januar 1986. (Kristi
âpenbaringssØndag):
Ki. 11: Mari kirke v/Johannessen. Nattverd.

PIAKATEN
- aktuelle, oppslag om
ukens aktiviteter

i
Sanitetsforeningen
Enebakk arr. juletrefest
for medlemmer pa Bedehuset, Flateby tirsdag 7. januar.
Betel minner om motet
sønd. 5. januar mlHalyard HasselØy. Onsd. 8.
januar er det bØnn- og
vitnemØte.
Bokbussen begynner a
kjØre igjen 6. januar. Se
plakater pa stoppestedene.
Enebakk Bondekvinminner om
nelag
eftasverd pa BØndernes
Hus, fred. 10. januar.
Husk juletrefesten! Flateby vel arrangerer juletrefest pa Samfunnshuset
lØrdag 4/1-86. 0-6 âr fra kl.
14.30-18.00.
Fra 7 ár og oppover fra
19.00-21.30.
Alle velkommen.
Flateby Vel arrangerer
juletrefest pa Samfunnshuset lØrd. 4. jan., 0-6 âr
fra Id. 14.30-18.00, fra 7 Ar
fra
oppover
og
19.00-21.30.

Tvilling
- Hun jeg har følge
med nâ er tvilling.
- Hvordan kan du skille dem fra hverandre?
- Broren har bart.

Foig-med
1
norrniI1Oet \
LES

TANNLEGE

MARKISER

Stein Darre-Hansen

Enebakk
Markiseservlce

Grendesenteret, Flateby
Tit. kI. 9.0015.00
92 87 39
Tit. utenom kontortld
92 80 31
Kveider, lordag etter avtale.

Enebakk
Tannteknikk
TAN NTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO
GrevUngveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82.

EL.INSTALLASJON

0. Freitag & Co
Elektro-Mekanlsk - Verksted
ProduksJon - reparasjon
Sterkstrom - svakstrom
Bli - elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk
TI?. 02192 62 94

Strømshorg &
Enersen A/S
utterer all I el.installasjoner
1912 Enebakk Tit. 92 63 00

•INSTALLASJONSFIRMA
KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I
EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
111.928694
Mobililt. 094/26165

lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11,1914 Ytre Enebakk
lit. 92 45 58

ELEKTRONIKK

Enebakk
TranslormMor
•

verksted

Boks 27, 1911 Flateby,
lit. 92 85 40

CATERING

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

Enëhakk Antirust
1911 Flateby
TIf 92 : 00

mobil 097/57 419 094/27 522

Enebakk
rørleggerhedrift
v/Trygve E. M&esen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS
Vãgllvn.25, 1914 Enebakk 111.924354

John A. Andresen
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Bevervn. 11, 1914 Enebakk
hf. 92 48 92. Mob.tlf. 097/27 53 32

Alt I giassarbeider.
Nosdbyvn. 21, 1400 Ski
LII. 87 34 55

Llllestrøm
Classmesterforretnlng A/S

Vi utforer raskt
reparasjon og utskiftnlng
av alle Lyper glass, speiler m.m.
til rimelige priser.
Kirkeqt. 14. Ullestwm - tit. 713990

Maskinentrepr.
BrØdret SvendsenA/
Alt I nydyrking, bakkeplanering og annen massetrans-

RIingen

ThU 83 70 19172 18 85

OSVALD NORDU
Alt I biikkenstagerarbeld
utt ores

Enebakk
Regnskapskontor

v/Bjorn Brunstrem, Flateby

1912 Enebakk Tit. (02) 92 63 03

Oppusslng og lakkering
av laste- og personbller

Ihft REGNSKAPSUVRAERS FORENING

BRENNLAKKERING

1911 Flateby
Tit. 92 84 68

INNRAMMING
Utslgts
rammeverksted
Alt I Innrammlng.
1911 Flateby Tit. 92 86 10
ogsã kveldstld

Esso diesel, parafln

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER
SVEIN H. HELLER as
JERNB..VN. 2. 1400 SKI - TIf. 87 37 37

Ski Classmesterforretning

BILLAKKERING

DYEREN BENSIN &
SERVICE
Bensin - olje - rekvislta
kiosk
Inneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, TIf.: 92 81 32

SELGE EIENDOM?
Kontakt

Erik KJelgaard

Varmo, sanitr, nybygg og reha.
bilitering.
UIieie av lensepumper, vannsuger
09 hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk, lit. 92 46 39

REGNSKAP

BRENSEL

EIENDOMSMEGLER

GLASSMESTER

BLIKKENSLAGER

BENSINSTASJON

UNUERSTELLSBEHANOLINC

int'tt

M1dsw Pwslenner Cardinbrett

RORLEGGER

09 tyringsolje
Tit. 92 8124

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

Mobil parafin,
fyringsolje, diesel,
smoreolje
TIf. 92 64 25
Mobiltlf. 094/19 559
• Jan Haagensen
1912 Enebakk
INNRAMMING
Spydeberg
RAMMEFORREININC
Din spesialforretning
SALG AV KUNST
Tebo Senteret, 1820 Spydeberg
Tif. 88 85 90

UEDL AV NORSKC

BjØrns autolãkk
Tit. 92 85 06

Preparant
Scan consult
Service-senter for nringsdrivende
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts-rãdgivning
Gran, 1914 Ytre Enebakk
111. 92 47 74

OM NILSEN
mottar fugler og dyr til utstopping. Ogsá salg av fugler og dyr.
Smàttaveien 3 B, 1911 Flateby. TIf. 92 85 90.

FRISOR

SJAFORSKOLER
Aure : 'a vorsen

Siw's salong
Ill. 92 80 49
Grendesenteret— 1911 Flateby

•TOMMERMESTER

B10 tømmermester
rin Bpmnna

Vi utterer alt i tomrer- og
snekkerarbeid.
VAga, 1914 V. Enebakk
Tit. 02192 4117
PRRFYMERI

Traflkkskole
Opptring pA bil
09 MC, fase 2
Tit. 714765. Apent 8-15
Storgt. 33, 2000 Lillestrom

Containerutleie
CS Containerutleie
'Utlele av avfallscontainere
fra 2-8 m3.
III. 83 70 19.
Mobil 094/23 516
BILFIRMA

Sissels parfymeri

flateby ANtirust
.KjØp og saig av hUe,'

IlL 92 85 64
Apent hver dag.
Grendesenteret 1911 Flateby

Kommisjon
opptil 100% finansbistand.
Tlf..02/92 80 70. 1911 Flateby

VIGN EU

FR;1TT FORUM •Vedpopende bemanningsw
situasionen ved
Flateby bapnehage

Ingen Pesulm
tatliste
16. og 17. november
holdt Ytre Enebakk
ride- og kjØreklubb
klubbmesterskap. Siden jeg ikke flkk vrt
der, er jeg veldig interessert i a fâ vite resultatene. Jeg blar
opp I Vignett og det
eneste jeg firmer er en
liten artikkei med
overskriften <<Hoppla,
vi lever:>>. Men ingen
resultatliste. Bildet i
avisen viser et ekvipasje over et hinder,
men etter som jeg har
hØrt sâ var det ingen
av klubbmestrene.
Fotball og handball
og andre sportsresultater blir slâtt stort
opp I avisen, med bilder av vinneren/e osv.,
mens vi som interesserer oss for hester
bare blir pâminnet

om at kiubben lever
og at det skjer noe
der. Nei, det holder ikke. Det er i alt 27 ridehester i Ytre Enebakk
og Ca. 2 - 3 ryttere pa
hver hest.
Som dere sikkert
skjØnner sâ begynner
vi a bli ganske mange
ryttere ná. Jeg er fulit
kiar over at det har
vrt mye skriverier
om kiubbene bade i
Ytre Enebakk og pa
Flateby, men dette
har jo mest vrt negative ting. Sâ hvorfor ikke sette inn en
resultatliste og et bilde av kiubbmestrene
sâ folk kan se at det
ogsã skjer positive
ting.
Hjerteiig hilsen
<<Hesteelsker>.
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Takk for kopi av
âpent brev til râdmannen I Enebakk
kommune, Barneombudet har forstâelse
for
foreldrerâdets
synspunkter. Dette
vii fremgâ av vedlagte
kopi av Barneombudets hØringsuttalelse til forslag til endringer av forskriftene
til barnehageloven
vedrørende
arealnormer og bemanningsnormer.

Forbruker- og adm.inistrasj onsdep artementets nye forskriftertil Barnehagelovens § 12 vedlegges.
Disse gjelder fra 1984.
Det er riktig, som det
pâpekes i punkt 6 i
foreldrerádets brev at
normen er en fØrskole1rer pr. 14 - 18
barn over 3 âr, og at
tid til administrative
oppgaver kommer i
tillegg til normen for
pedagogisk beman-

Nytt ãr og

fly

fling. Barneombudet
sender vedlagt kopi
av FADs rundskriv
P-6/84 der det av pkt.
10 fremgár at det for
Øvrig ikke er noen
endringer I bestemmelsene om antall
barn pr. fØrskolelrer.
Barneombudet vii,
pa grunniag av vurderingene som fremkommer i høringsnotatet, gi sin tilsiutfling til foreldrerâdets
synspunkter, under
forutsetning av at administrative
oppgayer for styrer utgjØr
1/2 stilling.
Med vennhig hilsen
Málfrid Grude
FlekkØy
barneombud

kulturmonstring
a

Bruk fridagene i jule- og nyttârshelga til forberede innslagene deres, Nils Gunnerud i Akershus AmatØrteaterrád og Jon G. Olsen i Akershus Fylkesmusikkrád. - Og
fi av garde innmeldingsblankettene rett over nyttâr.
Regler
Som kjent skal Ung- mØnstringer i de aller fleste
kommunene
i
fylket.
Det
finnes
enkelte regdommens Kulturmønstring i 1986 ha teater og Disse hâper arrangøren VII ler. Gruppene som skal
musikk som tema. Rett fâ et preg av lokairevy el- delta kan ha alt meliom to
og 20 medlemmer. Minst
over nyttâr sender mØn- ler cabaret.
TII stede pa lokalarran- halvparten av gruppa skal
stringen ut over 1.000 eksemplarer av informasjons- gementene vii det ogsá vre mellom 12 og 20 âr.
hefte nummer to. I det fin- vre en jury som skal hØrè Hvert innslag skal vre
ner dere pâmeldings- og se deltakerne og gi dem pa mellom 5 og 10 minut-,
ski ema samt detaijerte en skriftlig vurdering av ter. Og det koster ingenopplysninger om ârets det de gjØr. Enkelte grup- ting a vre med.
mØnstring. Heftet far dere per blir da tatt ut til a delpa skolen, i fritidskiub- ta i et fylkesarrangement.
Kiasser
ben, pa kuiturkontoret, pa
En
jury
til
hjelp
Deltakerne kan melde
biblioteket, 1 teater-, sangeller musikklaget samt Men selv om det blir en ju- seg pa i forskjelllge kiashos Akershus Arbeider- ry til stede, sâ glem ikke at ser. Kiassene er: DANS blad, som er mØnstringens dette fØrst og fremst er all mulig dans og bevegelhovedsponsor.
gØy, sier Gunnerud og Ol- se til musikk, fra break til
sen.
- Juryene skal ikke tango, jazzballett og
Mønstring i to defer
skille vinnere og tapere. steppdans er med. MIME
Ønstringen vii i 1986 bestá De skal bare gi tips om - gjerne mime til musikk,
av to deler. - Som i for hva dere gjØr bra og hva parodier pa popidoler eller
skal det arrangeres lokale dere kan bli bedre til.
lignende. REVY - egenproduserte saker, og MUSIKAL - gjerne utdrag fra
musikal, sang- eller shownummer. VISE - vanhige
viser, gjerne med sketsj til.
Det er ogsá en DIvERSE-kiasse, der alle innslag
som ikke kommer inn under de andre kiassene gár
inn. Det er ogsâ en egen
klasse for de som lager alt
selv, og I denne kiassen er
det ogsá satt opp egne
premier>>.

•BI,LDEKROKEN

'an-Helge Grcsby.

Anders Jahr, Ytre.

Olav Birkelund, Kir/cebygden.

Bli med!
- Kast dere med i arrangementet. Vi tror det blir
trangt om plassene, bade
pa scenen og i salen, sier
Gunnerud og Olsen. SA jo
fØr dere far av garde innmeldingsskjemaet, desto
bedre. Og er det fremdeles
noe dere lurer pa, sâ ta
kontakt med Nils Gunnerud tif. 06/952560, eller
Jon G. Olsen, tlf.
02/715365.

VIGNETT

BU.DSJETT OG
Opdfoper Lucie Paus
FaIcks hovedinniegg
for 1986, sammenliknet med
de siste arene. Fremdeies er
det imidiertid ikke noe spesielt romslig budsjett, selv om
det er rimelig bra. Blant annet finner vi fremdeles et
ettersiep nâr det gjeider vedlikehoid pa kommunale bygninger, selv om disse postene
Økes vesentiig.

I

- Det vedtatte langtidsbudsjett er i hovedsak fulgt
opp i râdmannens forsiag til
budsjett for 1986, og som
kommunepolitikere kan vi na
tydelig se den store fordelen
ved a ha et langtidsbudsjett a
arbeide ut fra. Etter hvert kan
vi kanskje M et system der behandlingen av langtidsbudsjettet vii vre sá politisk og
tiitaksmessig retningsgivende at behandlingen av arsbudsjettet n=est vii vre
en form for budsjettjustering
for a fØlge opp eventuelle endrede forutsetninger.
- Det er giedelig i ar a kunne registrere en betydelig lysere Økonomisk situasjon enn
pa denne tiden for et ar siden.
Skatteinngangen ligger ved
utgangen av november maned godt over prognosen, og
vi har tidiigere i dag kunnet
heve skatteanslaget for 1985
betrakteiig, samtidig som underskuddet for 1984 pa bortimot 1 mill. kroner reduseres
med kr 500 000,-.
- Vi kan da ogsá konstatere
en noe lysere tone i budsjettet

- Ogsa pa andre sektorer
kunne det vre Ønskeiig med
stØrre innsats, som f.eks. asfaltering av kommunale veier,
trafikksikring, pa barnehagesektoren og i ungdomsarbeidet. Ikke minst har vi behov
for Økt satsing pa heise- og
sosialsektoren for a styrke
dette arbeidet I nrmiijØet.
Alt dette bØr imidiertid vre
saker som ma tas opp ved nillering av iangtidsbudsjettet
til sommeren.
- Samtidig ma planlegging
av kioakkering Ekebergdalen
og Râken forseres, og arbeidetmed gang-/sykkeiveiplaner etter vedtatt prioritering
ma páskyndes.
- Nytt inntektssystem for
kommunene trer i kraft
1.1. 1986.
- Dette vii gi helt andre
muligheter for kommunalt
selvstyre uten avhengighet av
statlige <gulrØtter>> og pâlegg.
Samtidig vii det sannsynhigvis ogsa gi begrensninger i
virksomheten uten at vi foreløpig kan vite kiart hvordan
systemet vii virke. Det hersker fortsatt mye usikkerhet
rundt systemet, men det er a
hape at den Ønskede og til-

siktede effekt pa kommuneforvaltningen vii fØlge.
- For Enebakks vedkommende ser det imidiertid ikke
ut til at vi far váre overfØringerredusert for 1986 i forhold
til I a og I forhold til forventet
overfØring.
- Dette, sammen med den
generelt lysere situasjonen,
gjØr at vi kan tillate oss a se
pa radmannens forsiag til
budsjett for 1986, vedlagt flertalisforsiagene fra formannskapet, med optimisme. Radmannen har ogsa gatt inn for
visse tiltak som ikke var med
i langtidsbudsjettet. Dette
gjelder f.eks. utvidelse av iegesentret I Kirkebygden, gravemaskin pa Teknisk etat, tilleggsbeviigning pa poster til
den enkelte sektor, kopieringsutstyr. Flertailet i formannskapet har sluttet seg til
dette, da vi ser nØdvendigheten av disse bevilgningene I
1986.
- Alt I alt vii jeg karakterisere flertallsforsiaget fra formannskapet som et ansvariig
budsjett for 1986, pa et akseptabelt niva for alle sektorer.
Den Økonomiske virkelighet
gir oss ikke stØrre armslag
enn dette.
- Med det er vekst igjen I
kommunen, og vi vii etter dagens budsjettbehandiing ha
lagt grunnlaget for neste ars
kommunale virksomhet, som
vi mener vii vre til beste for
den enkeite og for kommunen
som helhet.
Inniegget er forkortet. Red.

HOypes .bove'dlrNlegg
Enebakk kommunes
okonomi
- Hva er sa situasjonen i
Enebakk kommune ved inngangen til 1986?
* pa papiret har vi mottatt
et budsjettforsiag i baianse
fra kommunens administraSi on.
* I dette budsiettet er det ikke tatt hensyn til renter og avdrag pa nye laneopptak. Det
forutsettes at kommunen tar
opp byggelán pa 1986 investeringene silk at renter og
avdrag utsettes til 1987. Dette
innebrer at det paløper byggelansrenter pa lanene silk at
ianeopptaket blir stØrre enn
nØdvendig nar de konverteres
i 1987.
- Konsekvensene er at forpiiktelsene tamer seg opp slik
at 1987 kan vise seg a bli enda
vanskeiigere enn 1986. Dette
blant annet fordi de nesten
100 % ianefinanslerte investeringene medfører en kraftig Økning I renter og avdrag
som vil utgjØre mer enn 20 ck
av skatteinntektene i 1987.
- Nar i tiliegg iØnn og sosiaie kostnader utgjØr Ca. 65 %
av totaie driftsutgifter, sier
det seg selv at det er svrt lite
igjen til nye nØdvendige tiltak
I Enebakk kommune.

- Det faktum at kommunens Økonomi er vanskelig
pa tross av realvekst i skatteinngangen over flere ar, ma
tiiskrives egenpalagte tiltak I
kommunen.

Enebakk Hoyres budsjettforslag
- Med bakgrunn I kommunens svake Økonomi mener Enebakk HØyre at en i
stØrst mulig grad ma avsta fra
ytterligere Økninger I kommunens faste driftsutgifter.
Videre ma det prioriteres
nØye med hensyn til nye investeringer som ikke allerede er
bundet opp i tidligere forpliktende besiutninger.
Driftsbudsjett
- Totalt foreslar Enebakk
HØyre a spare inn 572 000,- kr
pa driftsbudsjettet i 1986.
- Disse midiene vii vi I stedet anvende pa tiltak som vii
bidra biant annet til mer rasjonell kommunai drift:
- opprustning og asfaltering
av kommunale veger vil bidra
til mindre vegvedlikehold.
- tekstbehandlingsutstyr
vii bidra til mer effektiv tekst-

produksjon og forbedret arbeidssituasjon for kommunens kontoransatte.

Investeringsbudsjett
- Vi er av den oppfatning at
det fremtidige legetiibudet I
kommunen bør desentraiiseres bade til Ytre Enebakk og
Flateby. I tiiiegg til de midler
rádmannen foreslar til iegetjeneste pa Flateby, vii vi
foresla kr 150 000,- til etablering av legetjeneste i Ytre
Enebakk i 1986.
- Netto innsparrng 1 investeringer I henhold til HØyres
forslag er 550 000,- kr.
- Jeg skuile gjerne sett at
det var mulig ytterilgere a
styrke kommunens Økonomi,
men det er et faktum at de
prosjekter som er budsjettert
er bundet opp av tidiigere
vedtak og er ikke stort a gjøre
med. Dette er en grad av
handlingsufrihet som kommunen bØr arbeide seg ut av.
Enebakk Høyre har vist at
dette er mulig ved sine tidilgere forsiag til langtidsbudsjett.
Jan Storeng
Inniegget er forkortet. Red.

Kommunestypet
Det ble en lang dag
for kommunestyrets representanter i det siste
motet rett for jul.
25 saker foruten budsjettet sto pa dagsordenen denne mandagen. Motet startet 9.30,
men fØrst nermere
klokka 17 kunne representantene forlate Herredshuset etter a ha avviklet den tradisjonelle
juleavslutningen med
kaffe og bltkake.
Travel dag for râclmann
Halvorsen og kommunestyrets representanter.

Nytt kopiutstyr til kommunen og skolene
Râdmann BjØrn Halvorsen satte ijanuar 85 ned en arbeidsgruppe som skulle vurdere behovet for kopiutstyr
til kommuneadministrasjonen og skolene i Enebakk.
Gruppa prioriterte nytt utstyr fØrst og fremst til skolestyrekontoret, Stranden og Kirkebygden skole.
Kommunestyret gikk inn for dette forsiaget, og det ble
bevilget 53.300 kroner til innkjøp av kopimaskin til skolekontoret, og 66.000 til Stranden og Kirkebygden skole.
I forbindeise med maskinen pa skolestyrekontoret ma
det nevnes at dette medfØrer en innsparing pa 27.000 1
forhold til 85-budsjettet. Nâr det ná blir kjøpt inn maskin slipper kontoret utgifter til leie.
Kommunestyret gikk ogsá inn for a bevilge midler til
utskifting av hovedmaskinen pa Herredshuset i lØpet av
86.
Det tas videre sikte pa a skifte ut kopimaskinene ved
Enebakk u.skole, Mjr u.skole og ved Hauglia i 1987.

Nei til interkommunatt skoletilbud
Skolestyrene I Folio har drØftet planer om et utvidet
skoletilbud innen maritime fag for elever I ungdomsskolen.
Skolestyret i Enebakk oppfordret kommunestyret til
a bevilge 160.000 kroner til prosjektet under forutsetning
at samarbeidskommunene i distriktet deltok. Skolen er
ment a legges til DrØbak.
Innstillingen fra formannskapet var enstemmig, kommunen deltar ikke het det i vedtaket.
Under behandlingen i kommunestyret tok FrPs Egil
SØrensen til orde for at Enebakk bØr bli med. -Transporten bør ikke vre et problem, det er elever i Enebakk
som gar pa skole I Brum, sa SØrensen.
Etter hvert fikk han med seg bade Venstre og Sp, men
det hjalp lite. Kommunestyret vedtok mot FrP, V og
Sps stemmer a si nei.

Flere nye kommunale stillinger fra 1.1.86
Kommunestyret hadde administrasjonsvalgets innstilling til nye kommunale stillinger opp til behandling.
En slik sak krever 2/3 flertall, og de saker som ikke far til
strekkelig flertall ma opp til 2. gangs behandling.
Kommunestyrets vedtak innebrer at følgende nye
stillinger etableres i 1986: 1/1 stilling som avdelingsleder
ved Økonomikontoret fra 1.4, 1/2 stilling som kontorassistent ved radmannskontoret fra 1.1, 1/1 stilling som
fysioterapeut ved helseetaten fra 1.1, 1/2 stilling som menighetsfullmektig fra 1.1, og 1/1 stilling som sekretr
ved teknisk etat fra 1.1.
2/2 fØrskolelrerstillinger fra 1.8. flkk ikke tilstrekkelig flertail, og ma opp til 2. gangs behandling I kommunestyrets januarmØte.

Heving av kommunale avgifter
Barnehagesatsene Økes med 6% i 1986. Fra 1.1 vii de
med bruttoinntekt under 85.000 M friplass. De som tjener over ma ut med 1.010 kroner I maneden for full piass.
4-6 timer pr. dag koster 760 kroner, og inntil 4 timer 505
kroner. De som har barn i barnehagen full dag betaler
50% for barn nummer to, og 25% for barn nummer tre.
Tilkoblingsavgift for kloakk Økes ikke i 1986. Arsavgiften for kloakk Økes med 11.3%. Prinsippet med Øking av
kioakkavgifter skal tas opp som egen sak.
Renovasjonsavgiften og feieavgiften blir Øket med
henholdsvis 25 og 5 kroner.

VIGNETT

Rappoptfpa
ElFs turngruppe
Treningen for turngruppa har
foregâtt pa Hauglia skole mandager og onsdager og pa Streifinn tirsdager og fredager. Til
sammen 11 timer pr. uke. FremmØtet har vrt Ca. 95%.
I desember 1984 hadde vi juleavslutning pa Streifinn over fire
dager. Der var det koselig samvr med turnoppvisning, film og
utlodning. Som hovedgevinst
hver kveld var et lappeteppe
strikket av turnerene og sydd
sammen av instruktØrene.
I april hadde Drivs turngruppe
sin show-dag, og vi var invitert til
oppvisning med váre jenter 9— 16
àr og dametroppen.
Váren er den mest spennende
tiden for oss I turngruppa. Da
skal vi vise frem det vi har trent
pa hele vinteren. For leketurn,
jenter 6 - 9 ár og guttepartiet, er
avslutningen pa Flateby hØydepunktet, mens jenter 9 - 12, 12 16 âr, ungdoms- og dametroppen
ogsâ drar pa kretsturnstevner.
Jenter 9 - 12 og 12 - 16 ár har
noe som kalles kretsdelstevne i
tre âr og kretsturnstevne det fjerde. Dvs. at Oslo og Akershus
Gymnastikk og Turnkrets blir
delt i flere grupper, og hver forefling ma selv lage det programmet de skal vise frem. Dette
skjedde I àr. Hvert Ilerde ár kommer det et ferdig laget program
fra kretsen, og alle foreningene
samles og har felles oppvisning.
LØrdag 8. juni var vâre jenter
pa kretsdelstevne pa BjØrkelangen, og det var Vigdis Bergskaug
og Kari Mette Nordhagen som
hadde laget programmet som ble
vist der. Et av hØydepunktene
ved stevnet er a fâ medaije. Gull
med krans er mâlet, da har man
vrt med pa 7 stevner.
Ungdoms- og dametroppen har
kretsturnstevne hvert âr. SØndag
9. juni var vi i Skedsmohallen.
LillestrØm Turnforening hadde
jubileum og sto for arrangementet. Her turnet vi sammen
med de andre foreningene i kretsen.
Avslutningen ved Hauglia
skole var onsdag 5. juni. Turntoget startet fra Grendesenteret,
og Flateby Musikklag/Enebakk
Tjngdomskorps spilte for oss opp
til Hauglia hvor oppvisningen
foregikk. Drivs turngruppe var
gjester og hadde med sine jenter
9 - 16 ár og guttetroppen. De var
75 stk. og til sammen var det Ca.
250 turnere som hadde oppvisning denne ettermiddagen. Ogsâ
i âr hadde vi som en vellykket avslutning aerobic for alle som ville
vre med, og det var mange.
Til Enebakk-lekene lØrdag 24.
august hadde vi invitert flere
foreninger. Vâre jenter 9 - 16 ar
apnet oppvisningen. Sâ kom dametroppen sammensatt av fØlgende foreninger: Lørenskog,
Hammer, LillestrØm, Ski og Enebakk. Driv fortsatte med sine
jenter 9 - 16 ár, sâ kom Hammer
med en morsom <Trener-tropp,
og til slutt viste Drivs jenter programmet fra Ungdommens
Landsturnstevne. Pga. regn matte turnoppvisningen foregâ inne 1
gymnastikksalen. Det var trangt,
sâ publikum fikk ikke det rette
inntrykket. Men turnerene hadde sporty innstiiling, og de inviterte foreninger yule gjerne
komme igjen neste ar.
Vi har samarbeidet med Drivs
Turngruppe i 1984/85. En dame
fra Driv iar vrt med i dame-
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troppen, og fire jenter fra Enebakk har Mtt were med i Drivs
RS-tropp (RS = rytmisk sportsgymnastikk). Siden vi ikke har
hail kan vi ikke utØve nye grener
innen turn, men vi prØver a forberede oss med bl.a. utvikling innen RS.
Ogsâ i Ar var det medlemmer
fra turngruppa som deltok i Grete Waitz-lØpet.
Til slutt vii vi i turnstyret takke instruktØrene for fin innsats
og turnere for god oppslutning i
sesongen 84/85.
Rigmor Henriksen

Ràtten
Nyn.
pron.

Tall

Organ
Kons.

Er
Osa

Opera
Nektelse

Djevler

Frer

Presanger

Lyde

Vokal

Dis

Hanndyr
Dog

Telemark

Kremte

Rovdyr
Tettemidd.

Mynt

Latinamerikaner

Bak

Forstav.

Fukte

Kna
Issrpe

Grov -

Beite
Herregard

Bilde
Etterskrift
Muse

Lyd

Innsi
Gang

5

Vokal

Theban

Fyr

Korprnu ri kas1on
Ujevn

Are
Melkeprod,

Neiet
Ayfall

Adv.

Pal egg

-'Side

N

Mye

Fr.
general

Konj.

Hovdyr
Kan
vinnes

Bibe I navn
Fastredk.

Mun n
rev
Trojan

Mange
Iand

Skjfe

I parkett

Kons.

Gitarister

Gruppe

4

Pre iékryssord
Vi sIr til med en kryssordoppgave.
- Og denne gangen blir du med i trekningen
av tre Iodd i Pengelotteriet dersom du
sender inn Iøsningen innen 16. januar.
Navn:
Adresse:

Vignetts adresse er:
Postboks 62
1912 Enebakk

VIGNETT

Eldpe bar Ppohlemep,

-Dot or for vansk kg
I",

_11~1

a komme seg pa b
Det er ikke ailtid sâ lett nâr en begynner a dra
pa ârene, i alle fall ikke hvis en skal reise kollektivt i Oslo og omegn. "Det er ikke dumt a vre intligent" star det pa reklameplakatene. Det er
en henvendelse til oss som bruker bilen aitfor
mye. Busseiskapene ma ogsâ regne med a fâ reaksjoner nãr de "intligentè" ikke er fornøyd med
forholdene.
Nylig fikk Vignett en telefon fra Frigg Lysaker i
Kirkebygda, hun er 67 âr og fortsatt yrkesaktiv.
-Jeg har reist med buss siden 1951, og ná begynner det a bli probiematisk for mange av oss
eldre. Stigtrinnene er butt altfor høye, det er
svalrt vanskelig a komme seg av og pa bussen for
eldre, sier hun til Vignett.
Vignett tok kontakt med rutesjef Steinar Graff i
Oslo og Folio Busstrafikk, og han benekter overfor oss at stigtrinnene skal ha butt hØyere de siste
ârene. -Forskjellen ma eventuelt males i millimeter, uttaler han.

Sendt brev
Frigg Lysaker har sendt
brev til Oslo og Folio Busstrafikk, der hun gjØr rede for
de probiemene eldre ofte har
med a komme seg trygt av og
pa bussen.
-Jeg har reist nesten verden
rundt med buss, men i utiandet eksisterer dette problemet
omtrent ikke. Der har de et
eget trinn som betjenes av
sjâføren i bussen, dette har de
til og med i u-land, forteller

Frigg Lysaker til Vignett.
Hvorfor skuile ikke det gâ an i
Norge, spØr hun.

-Vanskelig problem
Vignett sendte spørsmâiet
videre til Steinar Graff i OFB.
-Vi har mottatt brevet fra
Frigg Lysaker, og vi er enige
at det er et problem. Hun nevner de utendØrs stigtrinnene,
men de iar seg ikke bruke i
Norge. Her har vi noe som he-

ter vinter og is, og da vii dette
fryse fast, sier Steinar Graff.
Han forteiler til Vignett at
det er prøvd mange muligheter pa dette omrâdet, men det
er mye tekniske probiemer
ute og gâr.

Svein A. Sve, ndsen' wenv aigt
I skolestyrets siste
mote stod blant annet
vaig pa programmet.
Svein A. Svendsen og
Tove Hoimsen ble begge gjenvalgt for penoden 1986-87, henholdsvis som formann og
nestformann.

Volvo har biant annet
prØvd med fjringer fyit med
tuft. Disse skal siippe ut iuft
nár dØra âpnes. Det fungerte,
men probiemet iigger i a fâ
tuft inn igjen nâr dØrerne lukkes...

-Den eneste sikre iØsningen
i Norge er a M bygd flere
busstopp der det er bygd opp
en sikkerhetskant, siik at det
blir enkiere a komme seg pa
og av bussen, avsiutter Graff.

•Funksjonshemmedes foreldre med egen avds
Foreidreforeningen for funksjonshemmede i
Enebakk ga rett fØr jul ut sin egen avis. Dette er
første utgave av "AVISEN VAR", som den heter.
Avisen er et resultat av INFO-gruppens arbeid pa
minikulturkonferansen i oktober.
Pa' 1. side leser vi: "1986 blir ikke som det burde
bli. Hvor dârlig det blir gjenstâr a Se. Hvorfor slik
pessimisme? Det er nedskjaringene i aviastings
og stØttetilbudene det siktes til. Selv om râdmannen i sine kommentarer sier at midlene ikke
er brukt opp og at det blir relativt store pAplusfinger i varhalvaret, er ikke det mer enn halve
sannheten."

-

Det var hard kamp om begge plassene i skolestyret rett
fØrjul.
Bade Svein A Svendsen og
Tove Hoimsen ble gjenvalgt
med knappest mulig margin.
Nar det gjaldt formannsvervet ble Terje Seljelid
foreslãtt som formann, han
tapte med en stemme for
Svein A. Svendsen.
Samme mann ble ogsa foreslatt til nestformann, men
Tove Holmsen fikk en stemme mer.

Etter at "Avisen var" gikk I
trykken er budsjettet butt
vedtatt, men det kan vel neppe sies at situasjonen er butt
noe srlig lysere pa det omrâdet.
for
Foreidreforeningen
funksjonshemmede i Enebakk er tydelig skuffet: -StØttekontakt og aviasting ble

-

aitsa igjen redusert. Vi som
trodde det hjalp a produsere
video for helse og sosialstyret, at det hjaip a ga ut i pressen med hvor viktige slike tiitak er for den enkelte, ja en
dog radio tok vii bruk i váres.
Vi fikk pâplusninger da, men
malet erjo opprettholdeise av
tilbudene.
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Mums Blomstertorrelnlng
og ravelseShyrä
Holger Sveurn
Torggt. 2 - 2000 Litlestrøm
Telefon bIomsterforretnng 711411
Telefon begravelsesbyrá 7148
'
30

for skigruppa
i EIFs julelolftepi,

Eva Bekkelund, Oslo gevinst: 1 par ski - gitt
av: Lofstad Sport.
BjØrg Sandaker, Oslo
- gavekort kr 200.- Arnfinn Sport. Bente
Linda's, Flateby - 1
kalkun - Bjerke Dagligvare. N. Bakken,
Oslo - radiostyrt bil.
Bente Lund, Oslo gryterett til 4 pers. Clifford A/S. Bente Hage, Oslo - krystallvase
- A/B/C-Bank Enebakk. Tor Flateby,
Flateby - <drikkebelte>>. Marta Stokke,
Vikersund - hârføhner
- Strømsborg & Enersen. Ase østby, Oslo snekkersag - BarØl
Bygg. Stein Lund, Flateby - bollesett - Varberg. M. Wiger, Flateby - tinniampe - Ernst
Bjerkestrand. Fam.
Erf:jord, Flateby gisp-stØpesett.
Egil
Sand ás, Flateby - Pusurdukke. Jens Solberg, Flateby - dukke.
Fam. Adolfsen, Flateby - lysestake mllys og
mansjett, Flateby
blomster & Gayer.
Leif Skjoeret, Flateby gavekort, Harajama
Sko. Randi og Jonny
Nilsen, Flateby - sj amP0 og balsam - Siws
Salong. 0. Dallin, Oslo
lekebil - Harald Lyche & Co A/S. Kine
øyen, Oslo - tre-lekesett - Harald Lyche &
Co A/S. Erik Nordlie,
Flateby - 2 rammer Bonytt A/S. Fam. Berget, Flateby - termos
- Flateby Jern & Farye.
Rett trekning bevitnes.
Geir Tørrâsen

Chr. Stensruds [ftf. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrá
Asenvn. 3— 1400 Ski

(02)*87 30 80
HELE DØGNET

Era Enebakk
ligningskontor

Ligningen for etterskattskuddspliktige
ytere for inntektsàret
1984 er lagt ut til offentlig
gjennomsyn pa ligningskontoret i 3 uker fra 17.
desember 1985.
Kiagefrist: 7.januar 1986.

ENEBAKK KOMMUNE

IReguleringsplan offentlig ettersyn
Enebakk bygningsrâd har
fornyet 1.gangs behandlet
forsiag til reguleringsplan for
<<Bergskaugjordet> pa Flateby 1 2 alternativer, og vedtatt
A utlegge planforsiagene til
offentlig ettersyn I samsvar
med § 27 i bygningsloven.
Planene ornfatter et Ca. 60 da
stort omráde avgrenset av
ødegârdsveien,
Gjeddevannsveien og grensen mot eiendornrnen gnr. 4,
bnr. 1. Ornrâdet er regulert til
boligbebyggelse og offentlig
formal.
Planforsiagene er utlagt til
offentlig ettersyn pa Teknisk
etat, Kommunehuset, Kirkebygden i tiden 20/12 1985 til
9/1 1986. Eventuelle merknader ma sendes skriftlig til
Enebakk bygningsrád, poststemplet senest 10/1 1986.

Ligningssjefen

Bokbussen
Fylkesbibliotekets bokbuss begynner a kjØre igjen den
6/1-86.
Plakater med opplysninger om dag og tid for besØkene
blir satt opp pa stoppestedene.
Nrmere opplysninger fas ved henvendelse til:
Fylkesbiblioteket i Akershus
2011 Strommen
TIf. 71 71 01 - 71 7117

OPTISK. SYNSPROVE
o taker ØYSTEIN KROGH
OPTISKE as
Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 670524

STILLING LEDIG

Hap du lyst
Enebakk bygningsrãd

Er det noen

som har hus/leilighet til
leie for Bjerkely barnehage fra 1/8-869
Henvendelse:
Sigrid Dale Hâkonsen
Tif. 92 42 83

Dressing

til a vre rnedarbeider pa deltid I et lite, hyggelig og aktivt avismiijØ?
vart firma er inne I en positiv utviklIng, og vi trenger en
medarbeider som fortrinnsvis skal holde pa med annonser.
* Du bØr like a omgâs mennesker og disponere bil. Ditt
arbeidsornrade vii vre Flateby- og LiilestrØrn-omradet.
* Vi tilbyr full opplring og iØnn etter avtale.
* SØkere av begge kjØnn oppfordres til a sØke stillingen.
Nrmere opplysninger om stillingen kan rettes til Eva
Grosvoid, tif. 92 65 50.
Skriftlig sØknad sendes Vignett A/S v/Knut Evensen.

- Vet du hva salatsausen sa da jeg ápnet kjøleskapet?
- Close the door please, I'm dressing.

Nittedalsgt. 17 - Lillestrom
llf.71 2338

Telefon

Y

Sersjanten fikk innstallert telefon hjemme,
og hadde søkt om a filmmeret 12 12 12. Da kunne han svare: Ett, to, ett,
to, ett, to.

INTER

KICNETT
Postboks 62, 1912 Enebakk

A41BIC

Interessant! Morsomt!
Nødvendig!

bank

COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice
SKI STASJON

dp-

Betel

Sparebanken ABC - som ble etablert 14, oktober 1985 gjennom en fusion mellom
Fellesbanken A/S og Sparebanken Oslo Akershus - er landets 5erde stØrste bank
med en forvaltningskapitalpâ 30mrdkroner, og2.400ansatte. Banken betfener sin
vanerte kundemasse gjennom mer enn 100 ekspedisjonskontorer i Oslo ogAkershus, avdelingeriSazpsborg, Kristiansand, Bergen, Trondheim, BodØ, Tromso og
Vadsø, og gjennom et nrt samarbeid med sparebankene. ABC bank har datterbank i Luxembourg og representasjonskontorer iLondon, New York, Helsingfors,
Kobenhavn og Stockholm.

ORE DA

TOR VEITEBERG Ah

SØndag 5/1 ki. 19.00
Halyard HasselØy.

Kontorsjef Enebakk

Autorisert Rorleggerfirma

Onsdag 8/1 ki. 19.30 bØnn

j BREDA INDUSTRIBYGG

Li KJEPPESTADVEIEN SKI
TELEFON 87 3506
TELEFON 87 08 28

og vitnemøte.

Alle velkommen

S,

Enebakk Bondekvinnelag
har eftasverd pa BØndernes Hus, fred. 10. jan.
Id. 19.30. Darner tar med koldtrett.
Velkommen.
Styret

Sanitetsioreningen
I Enebakk har julétrefest for medlemmer pa
Bedehuset i Flateby tirsd. 7. jan. ki. 18.00.
Velkommen.
Arr.: Flateby Sanitetsforening

Nittedasgt 17 -TIf. 7146 91
• INTER

Var kontorsjef skal tiltre annen stilling i konsernet, og vi
søker derfor hans etterfølger.
Den som skal tilsettes skal vere banksjefens stedfortreder, og hi. a. ha ansvaret for ekspedisjonsvirksomheten
ved hovedkontoret. Vedkommende vii sth meget selltrait nar det gjelder bankens planlegging pa ulike onirãder, og det blir lagt stor vekt pa at søkeren er markedsorientert og resuitatorientert.
Søkeren ma ha høyere utdannelse - Bedriftsøkonomisk
Institutt, Bankakademiet e.1. - eventueit solid bankpraksis.
Vi tilbyr lønn etter kvaiifikasjoner, samt fri pension og
gruppelivsforsikring.
Nermere opplysninger om stillingen kan rettes til banksjef Tore Pettersen, tif. (02) 92 60 70.
Skriftlig søknad med kopier av attester og vitnemal sendes banksjef Tore Petterseti, Sparebanken ABC,
1912 Enebakk, snarest.
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FNs internasjonale
ungdomsâr er over.
Hvordan har det
gátt, er situasjonen
for ungdom butt bedre, eller har vi vart
gjennom nok et
FN-ár som kun fØrer
til tilfeldig fokusering pa bestemte problemer akkurat i det
aret. Hva nà?
Vignett har tatt en
prat med kulturkonsulent Nils Petter Wiik, for a høre hans
mening om ungdomsáret 1985. Hva
mener han om ungdommens framtid i
Enebakk og andre
steder?

Hvor ruller kula de kommende drfor Enebakks ungdom?
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-Prøve., a f 0a Vap
ige vipkningep
-For a vare helt arhg har jeg ikke noe tro
pa et ungdomsãr som
en ãrlig markering, sier
kulturkonsulent . Nils
Petter Wiik.
-Vi har prøvd a fâ til
floe vi ikke har greid.
Ungdomsrádet er enda
ikke kommet i funksjon, men ungdomskontakten jobber nâ med
en reorganisering av
dette. En annen ársak
er at ungdomsrâdet ikke har butt fulgt opp i
den grad det burde. Vi
háper at dette skal bedre seg nã som ungdomskontakten har
fâtt dette som en arbeidsoppgave, sier Wiik.

Positive arrangement
-Noe av det som har vrt
poistivt med ungdomsaret er
de mange av ungdomsarrangementene. Rock mot porno.
NGU-dagen, ungdommens
kulturmØnstring og ungdom
for Afrika har vrt arrangementer som har satt sØkelyset
p en del ting.
-Jeg vii gi honnør til Enebakk sang - og musikklag for
ungdommens kulturmønstring, den ser n Ut til a bli et
àrlig arrangement.

-Ungdomskampanjen der
ungdom i Norge arbeidet for
ungdom i u-land gikk ogsà
bra for Enebakks del. De gjorde en god jobb i forhold til
mange andre nabokommuner
i Akershus.

Langt igjen
-Det er langt igjen til var
mâlsetning, et kommunalt
drevet fritidssenter i hver av
bygdene. Det er fattet mange
prinsippvedtak i kommunen
om utbygging, men det hele
star og faller pa Økonomi.
-Vi ma fâ fart pa prosessene,
det er de langsiktige virkningene av ungdomsãret som teller. Motorinteresserte i Enebakk har na gàtt sammen om
a prØve a fà et felies tilbud, og
jeg haper vi kan fa til et tilbud
ogsâ til donne ungdomsgruppen.

-Sambruk av ressurser er
forferdelig viktig, avslutter
Wiik.

Et abonnement koster sâ lite og gir sá mye. Med bare lokalt stoff, barneside, fritt forum og mye mer far du mye
igjen for pengene.
Og hva med dine na3rmeste som har flyttet? Hold dem informert om hva som skjer pa hjemstedet. Gi en ukentlig
páminnelse!
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