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Kommisjon
100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.
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Stâl-radial stadig
tilbud!
Dekksatg og service til kt. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!
111. (02) 924408

EKOFSK

Kommunestyret vedtok mandag a ikke gi Kai Svarthol bruksendring til helársbolig. Dette er en anbefaling til fylkesmannen, og det
ble vedtatt mot 12 stemmer.
Kai Svarthol har tidligere uttalt til Vignett at han blir boende uansett hva som vii skje med anken.
FrP med Egil SØrensen (bildet) i spissen gikk inn for a gi Svarthol
bruksendring mot at han installerte tilfredstillende renseanlegg.
- Kommunestyret kan ikke si nei til dette, vii dere kaste ut 300 enebakkinger, sa FrPs Egil SØrensen.
BETENT SAK

—Det ma fâ en konsekvens at
folk flytter inn i fritidsboiiger
uten a ha fâtt bruksendring.
Mange lar vre a sØke, og flytter
inn uansett, sier Kai Svarthol til
Vignett.
Det er et faktum at svrt mange enebakkinger bor ulovlig, men
i fØlge bygningssjef Marsdai har
kommunen liten oversikt over
dette.
Under kommunestyremØtet
mandag bie det hevdet at mange
bruker hytta 11 mnd. 1 âret, selv
om de har postboksadresse i Os10.
-Jeg kan ikke stâ inne for tallet 300, men det er 1 alle fall ikke
mindre, sa FrPs Egil SØrensen.
REDSEL
- Dette er en spesiell sak med
en spesiell person. Han vii ikke
bo 1 boligfelt. Hvert eneste avsiag
fra bygningsjefen viser til bekymring for konsekvensene. Hva
blir konsekvensene hvis han instalierer et Biovac-anlegg? Reinere utslagsvann er konsekvensen, sa SØrensen.
- Vârt forsiag er et tilbud til de
som bor under umulige forhold.
La de fâ en mulighet til a installere godkjent renseanlegg, det vii
lette forurensingen pa bekker og
andre vassdrag.
APs Jorunn Buer var ikke enig
med SØrensen: - Hyttebebyggelse er noen av de vanskeiigste sakene vi har til behandling i bygningsrâdet, og det er ikke lett a
gripe inn. Det betyr at vi Ayver
folk over pa den sosiaie sektor.
Hvis vi gir bruksendring her, har
vi ingen mulighet til a nekte andre sØkere, sa Buer.

IKKE PERSON

Gina Sigstad(V): - Kloakken
flyter i slike saker. Mange sØker
og far avsiag - og blir boende.
Mange sØker ikke -og blir boende. Det er kaos i denné del av
politikken. Jeg tror Kai Svarthol
vii vre lite forurensende. Han
Ønsker a bo pa denne mâten.
Hvor er konsekvensene man er
redd for, de er like ilie nàr en sØknad avsiás.
Torstein Guslund (KrF) var ikke enig med Gina Sigstad. Han
pâpekte at det ikke er personen
det gjeider, men huset som sâdan. - Huset kan jo senere seiges,
sa Gusiund.
HVEM BESTEMMER?

Jorunn Buer (Ap) og Egil SØrensen (FrP) var ikke akkurat
enig om hvem som hadde det

avgjØrende ord i slike saker. Buer
pápekte at det var fylkesmannen
som hadde den endelige avgjØrelsen, han kan si nei n.r som heist,
sa Jorunn Buer.
- Jorunn Buer tar feil. Vi far full
ráderett 1 slike saker. Det er en
del av regjeringens program for a

fâ mer avgjØreisesrett tiibake til
kommunene. Bygningsloven gir
Forts. side 3 (1)
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du med

overskudd?
Følg med, hvis du har penger a sette til side. Et nytt,
lønnsomt banktilbud for folk flest er like rundt hjørnet!

VIGNETT

FROI TT FORUM BHcross
a
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Vi forbeholder oss retten til kutte ned
for
lange innlegg etter beste skjønn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen
ha navn og
adresse.
/

ma

Gudstjeñesteliste til
13. april 1986
Enebakk:
10: Enebakk kirke.
Fam.gudstj. v/Helgheim.
11: Mari kirke. Fam.gudstj. vi'Johannessen.
17: øgardstun, Flateby
v/Helghëirn.

PLAKATEN
- aktuelle oppslag om
ukens aktiviteter

E.I.F.
minner om premieutdelingen for karuselirennet og klubbmesterskapet 10.41.
og 12. april.
Se annonse.

E.I.F.
skal ha loppemarked 3. og 4. mai. De
trenger lopper.
Se annonse.

En appëli
UI do uIIAO
Jeg vii rette en appeli til dere
unge i bygda var. Til dere som
setter bo, til dere som har hjem
med friske barn. Dere skuile stØtte om Sanitetsforeningene i bygda der dere bor.
Vi trenger yngre krefter etter
hvert som vi blir eldre. Det er ikke en kjedelig kjerringforening,
som mange av dere kanskje tror,
den er hva dere seiv gjØr den til!.
Jeg synes at nâr man er frisk og
far by a ga pa sine ben, skulie
man stØtte app am det sosiale arbeidet. Dere skuile tenke over
det.
Vi støtter ikke bare eidre forstar dere. østbytun og Finstad-

tun er steder som handikappede
far 1rt floe, de far stelle og pleie,
og det er et sted der de har det
godt. Per kan vi vare trygge for
vare kjre.
Det er noe av det Sanitetsforeningene gjør, og det er var
plikt som mennesker a stØtte
opp om det sosiale arbeidet.
Vi er heldige som far vre friske, og det er interessant og godt
a hjelpe andre.
Hvis vi blir mange kan vi gjØre
mye for ungdom, syke, gamle og
handikappede.
Hvis vi vii, sa kan vi. sta pa!
Annie Martinsen

vao ponniiiote tipsdag
FØrstkommende tirsdag blir det
vâronnmøte pa BØndernes Hus
kiokka 19.00.
Emner som vii bli tatt app er
bi. a.: Kornsorter i Enebakk - riktig vaig, sakornkvaiiteten i 86,
floghavreaksjon 1 86, soppmidler
i korn - nan bØr vi sprØyte, og fle-

Mis jonssenteret
Bjerkely

re andre emner.
Forelesere bun Erling øverjordet, Hildegunn Hansen og herredsagronom Anders Lein
Arrangører en Folio ForsØksring, Enebakk Landbruksiag og
Lanbrukskontoret, Jordbruksetaten.

I Apem.aPk
S

Vera Bakke ble best av enebakkingene under helgens bilcross

pa Aremark.
KNA Haiden arrangerte bilcross søndag 6. april med 65 herrer
11 darner pa startstreken.
Enebakkinnsatsen var ikke
fuilt sa bra som for tre uker siden
pa Eidsvold , men det ble frnaieplasser denne gangen ogsa.
Best av Enebakk-kjørerne ble
Vera Bakke, som fikk en 1. plass
og to 2. plasser i kvalffiseringsheatene. I finalen ble hun hindret
av en del kiuss i starten, og endte
til slutt pa en 4. plass.
I herrekiassen kjØrte John A.
Andresen seg fram til en plass 1
C-finalen etter tre 2. plasser i
kvalifiseringen.

William Bakke fikk kjØre kvabifisering for C-finalen etter en 1.
plass og to 2. plasser i de inn
ledende omganger. William vant
sitt kvalifiseringsheat, dermed
var det to enebakkinger i C-finalen.
I C-flnalen kjørte William Bakke seg inn til en fin 2. plass, og totalt en 12. plass i stevnet. John A.
Andresen var ikke fuilt sâ heldig,
og ble nummer fern og nummer
iemten tot,ait.
Dagens vinnere ble Tove Sobberg fra Spydeberg og Steinar
Bergseth fra Arernark.

011

minner om Kamerunkvelden torsd. 10.
april.
Se annonse.

- Doktor, jeg tror jeg har svelgei
mitt munnspiil.
- Det var daflaks at Dc ikke spitte piano.
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Tilstandene

pa grusbanen i Kirkebygda er vel kanskje ett av de sikreste vàrtegn her i Enebakk...
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STØTT DIN EGEN LOKALA VlSI!!!
V
V
For hver ny abonnent du verver til
V
Vignett - din egen lokalavis
- leverer vi inn en
V
V
5 UKERS TIPPEKUPONG TIL EN VERDI A V KR 201 DI7T NA VN!
V
Ja, jeg har vervet en ny abonnent til Vignett:
V
V
Navn:
V
Adr.:
V
V
Postnr./sted
V
Ja, jeg har gjort meg fortjent til en 5 ukers tippekupong i V
Norsk Tipping, og jeg far tilsendt kopi i posten sâ snart V
abonnenten har betalt:
V
Mitt navn:
V
V
Adr.:
V
V
Postnr./sted:
V
Var adresse:
V
Vignett, Klokkerudâsen 1, Postboks 62, 1912 Enebakk
VERV EN VENN TIL

/
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rom for skjØnn, og bygningsràdet
bØr si et rungende ja til folk som
sØker om utslippstillatelse. Konsekvensen av det blir et reinere
miljØ. Mitt forsiag innebrer at
alle far like gode forhold - i motsetning til situasjonen idag, der
alle far like dârlige forhold, sa SØrensen.
BRED UENIGHET

Tolv av kommunestyrets representanter stemte for FrPs

forsiag om a gi tillatelse til Utslipp. Avstemmingen gikk fullstendig pa tvers av alle partigrenser. Mindretallet bestod av
deler av H, deler av Ap, Venstre
og FrP. I det hele tatt en ganske
uvanhige avstemming i en absolutt uvanlig sak.
Spørsmálet mange nâ stiller
seg er: Hva skjer med Kai Svarthol? Kastes han ut, eller blir boende uten tillatelse - som s
mange andre? Det kan bli inter
essant a se hva som skjer - ellei
ikke skjer...

BOLIG TI BYS

Agima

Enebolig I V

Fjellv. 16. Byggeár 1976, med praktfull utsikt mot syd,
over Vágvann.
1. etg.: Vinkeistue m/peis, kjØkken, grovkj.. 3 sover., bad,
we.
U.etg.: Kjellerst. mlpeis, 2 sover., dusjbad, badstu, hobbyr., boder.
Tilsammen 248 kvm. I god stand og god standard rn/varmekabler, parkett, fliser etc. Garasje, balk., terr. Ca. 950
kvm eiert.
Kort vei til skole. 30 mm. til Oslo. Takst og prisant. kr
1150 000,-. Lánetakst kr 970 000,-. Visning lØrd. 12/4 ki.
14.00 - 15.00.
Henv. adv. Sjaastads eiendomsavd. A/S
Tif. 80 72 67

0

!nebakks n a unevapen

Som kjent har det i flere âr vart arbeidet med
skaffe Enebakk et kommunevâpen. For at vãpenet
skal bli godkjent som offisielt merke og flagg ma det
tilfredstille visse meget strenge heraldiske krav og
regler som departementet hándhever. Som konsulent for departementet fungerer en ekspert i heraldikk i Riksarkivet. Enebakk kulturstyre oppnevnte en gruppe bestáènde av Torstein Guslund,
Ella Sanner og undertegnede til fortsatt arbeide
med saken. Som formann for gruppen har jeg i lenger tid jevnlig stâtt i brevlig og muntlig kontakt
med konsulenten i Riksarkivet. En rekke forsiag til
vápen, som tidligere har vart drøftet i bygda er
butt vurdert. Etterhânden er man kommet frem til
et bestemt motiv som arbeidsgruppen anbefaler og
som konsulenten har akseptert. Det gjelder et firbladmotiv, dvs. en blomst med fire blad, som tenkes
anbragt enten alene i vápenet eller i et monster med
fire blomster i skjoldet.

a

I sitt mote 20. mars anbefaler kulturstyret i trâd med
dette at <<firbiadmotivet legges til grunn for det videre arbeid med kommunevápenet>>.
To forhold, som begge kan
sies a ha historisk bakgrunn,
danner basis for forslaget om
a velge en firbladet blomst
som motiv i vápenet.
1) En firbiadet blomst inngar (i forskjelhig form) i veggdekorasjonene i Enebakk
gamle hovedkirke, bade i koret, sakristiet og skipet. Fungerende konsulent i Riksarkivet, avdehingsarkivar Knut
Johannessen, skriver: <<Nar
det gjelder formen pa bladene
star man meget fritt... Det
kan nok vre en overvekt av
runde blader, men man er ikke bundet til dette. . - Og sa er
det spørsmal om hvor mye
hensyn man skal ta til maleriene (dekorasjonene i kirken)
som har inspirert til motivet,,.
2) Motivet med de fire bladene symboliserer den eldgamle inndeling i >>fjerdinger>>
I bygda. Dette symbol blir
eventuelt understreket hvis
man vehger en av variantene
med fire fir-blader i vâpenet.

Knut Johannessen skriver:
Riksarkivet reserverer na
motivene ett firbiad, og fire
firbhad i skrâ rekke, for Enebakk fram til 1.5.1986>>. Etter
at dette var skrevet har Johannessen etter vart forsiag
godkjent en tredje variant,
ogsa med fire bhomster i v.penet.
Jeg har brevvekslet med
bygdebokas forfatter Birger
Kirkeby om betegnelsen >>fjerdinger>>, bl.a. for a kunne
fastslâ at det opprinnelig har
dreiet seg om fire fjerdinger,
slik navnet tyder pa, og ikke
flere.
Kirkeby skriver 22. mars
1986:
>>Dalefjerdingen var neppe
en av de fire opprinnelige fjerdingene i bygda, selv om naynet ved fØrste Øyekast kan tyde pa det. Her har vi trolig
med en seinere, stivnet form
av betegneisen a gjØre slik begrepet fjerdingmenn ble det
siden.
De fire opprinnelige fjerdingene i bygda var uten tvil
Strand (Strandefjerdingen),
Kirkebygda, Hammeren og
Ytterbygda. Dahefjerdingen

Dette er de motivene som er mest aktuelle i Enebakks kommunevâpen. Nair det gjelder fargevalget er det sØlv pa
grønn bunn, som ser ut til a vcre den mest aktuelle kombinasjonen.
og Neset ble bygd fra Hammeren, og gardsnavna i de to
yngste >,fjerdingene,, er av nyere dato enn de eldste gardsnavna i de fire opprinnelige
fjerdingene. Dette forteller ikke bare hvilke fire som var de
opprinnelige, men ogsá litt
om hvor gammeh den eldste
fjerdingsinndelingen ma vre.
De eldste navna pa Neset og
Dahefjeringen er neppe eldre
enn fra den nrmeste tida fØr
vikingtid, og fjerdingene ma
minst were sa gamle, aitsa fra
merovingertid. (570-800 e.Kr.)
Hammeren og Dahefjerdingen kan vi trygt regne som en
fjerding historisk sett. Dermed skuile det vre full dekning for at dere bare tar med
fire blomster i kommunevapenet>>.
For Øvrig henviser Kirkeby
til hva han skriver om >> Fjerdinger i Enebakk,, I Bygdebok I. Han konkluderer der
med: <>Gardsnavn og bosetningsmØnster viser at det
opprinnehig var fire fjerdinger
i Enebakk, men i vikingtida
og for ma Kirkefjerdingen (eller Kirkebygda) ha hatt et an-

net navn>>. (Fordi betegnelsen
>>fjerding>> er eidre enn kirken).
Det blir na arbeidet med
den endelige utforming av
motivet. Utkast i varianter vil
bli forelagt de folkevalgte,
kulturstyret og kommunestyret. Konsulenten i Riksarkivet vii pa forhand bli forespurt om han finner a kunne
godkjenne utkastene.
Nar det gjelder valg av farger i vapenet har arbeidsgruppen tenkt seg sØlv
blomst(er) pa grønn bunn.
Den grØnne bunn skal symbolisere at Enebakk i hovedsak er en grØnn kommune.
Forsiaget er godkjent av Johannessen som skriver: >>Fargekombinasjonen sØlv (hvitt)
motiv pa grØnn bunn er ledig>>.
Nar arbeidsgruppen anbefaler firblad-motivet til utfØrelse er dette naturligvis ikke hare fordi motivet har historisk bakgrunn. Vi tror det
kan bli et vakkert vapen for
Enebakk, og har inntrykk av
at kulturstyret mener 'det
sarnme.
Barthold A. Butenschn

SVENDSEN
gip seg I
skolestyret
Skolestyrets navrende
leder Svein A. Svendsen
fra Flateby har sØkt om fritakelse fra sine kommunale tilhitsverv. Han er
representant i kommunestyret og leder i skolestyret.
Grunnen til at Svendsen
ber seg fritatt er at han
skal flytte ut av kommunen for et inntil videre
ukjent tidsrom.
Kommunestyret innviiget mandag fritakeise
for Svendsen nar han flytter ut av kommunen. Skolestyret skal velge ny heder.

VIGNETTs
nye stype
Pa Vignetts generalforsamling 11. mars ble det
valgt nytt styre.
Knut Evensen ble gjenvalgt som formann. Hakon
Tysdal ble valgt til ny
nestieder etter Halyard
Waade.
Mariann Waade er styrets nye sekretr etter Mart Myhre. Aud Skoghoit
og Kjehi SØrii ble begge
gjenvalgt som styremedhemmer.
Jan Olav AasbØ ble
valgt til fly 1. varamann.
og Kristoffer Garden ble
gjenvalgt som 2. varamann.
Inger Takla fortsetter
som Vignetts revisor.

Savn'et.
avisa?
To uker uten VIGNETT
- skrekk og gru!
Onsdag i forriger uke
skulie vare avisfri, men en
giipp fra var side fØrte til
at beskjed om dette ikke
ble satt inn i nummeret
fØr. En ayisfri uke i forbindelse med paske var vi
nØdt til a ha for a fA avvikiet feriene her i huset.
Uka etter skulie det selvsagt vrt avis, men slik
gikk det ikke.
Vignetts redaktør har
nyhig tatt sertifikatet, og
en gyilen trafikkregel sier
visstnok at de fleste unge
krasher i lØpet av de to
frste árene.
Langfredag kveld var
det redaktØren som var
ute pa glattisen. pa vel
hjem fra LillestrØm gikk
det riktig ille, skrens i en
sving i Rhingen, og dermed rett i brøytekanten,
oppover skraningen og
ned pa veien igjen.
Mitt siste Øyeblikk trodde jeg, men jeg slapp heldigvis med en real stØkk I
livet. Fra na av skal det ga
rohigere for seg pa veien, i
alle fail for min del.

VJGNETT

Mjaw u.skole tar
Pulliest-olheis

Rullestoiheisen skal monteres mellom 1. og 2. etasje.

Kommunestyret gikk mandag inn for at det skal innstalleres rullestoiheis mellom 1. og 2. etasje pa Mjar ungdomsskole. Det er innhentet tilbud pa 190 000 kroner, og hele beløpet skal finansieres ved laneopptak.
150000 AVSATT
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 1985 ble det avsatt 150 000 kroner til rullestolheis ved Mjr u.skole. Da saken
den gang ble behandlet, ble ogsa
teknisk etat bedt om a utrede behovet for rullestoiheiser ved andre av kommunens bygninger.
Enebakk Handikaplag ble ogsa
forespurt.
I juni 1985 ba râdmann BjØrn
Halvorsen skolestyret om a innhente tilbud pa levering av heis,
samt nØdvendige bygningsmessige endringer.
TO TILBUD

Mjr u.skole, teknisk etat og
Enebakk Handikaplag har samarbeidet om prosjektet, og de
innhentet tilbud fra to forskjel-

lige leverandØrer.
Det var relativt stor forskjell
pa tilbudene fra de to flrmaene.
Firma IngeniØr Christen Smith,
1351 Rud, tilbØd kommunen en
ferdig montert heis i se1vbrende sjakt for i underkant av 130
000 kroner,
Teknisk etat valgte etter kontakt med Handikaplaget a si nel
til dette tilbudet.
Tilbudet kommunestyret mandag sa j til kommer fra firma Access - Heiser og dørautomatikk.
Dette tilbudet lyder pa snaue 190
000 kroner, men det skiller seg
ganske kiart fra det andre ogsâ
rent teknisk.
Heisen de tilbyr har blant annet automatiske dørápnere, et av

de viktigste kravene fra Enebakk
Handikaplag.
Teknisk etat i kommunen har
vrt i kontakt med andre av firmaets kunder, og oppfatningene
der er udelt positive.
FOR DYRT?
Radmann BjØrn Halvorsen
presiserte under startfasen av
prosjektet at rammen pa 150 000
kroner ikke matte overskrides.
Na sier han dette: - Det hØyeste
tilbudet medfØrer en merutgift
pa cirka 40 000 kroner i forhold til
bevilget ramme. økningen er iikevel ikke sa stor nár en tar i betraktning prisstigning fra 84/85
og fram til i dag, samtat automatiske dØrapnere ikke var innkalkulert tidligere.

P
.Fortsãtt 1833 .Pfl Ungm
dommens kultupmOn'stping
0

Søndag 20. april gàr Ungdommens
kuiturmønstring 1986 i Enebakk av stabelen pa Enebakk ungdomsskole. Her
skal kommunens representant til hovedarrangementet i mai kàres. En jury oppnevnt av Akershus fylkesmusikkrâd vii
avgjØre hvem som skal delta i hovedmØnstringen. Temaet er som kjent i ár
utvidet til ogsá a omfatte teater mldans
og mime i tillegg til musikk. Det lokale
arrangementet blir avviklet i regi av
Enebakk Sang- og Musikkràd.
S langt har det meldt seg tre deltake-

re: et rockeband, en dansegruppe og en
revygruppe. Det er fortsatt anledning til
a melde seg pa til àrets kulturmØnstring.
Med den bredde som finnes i Enebakks
sang- og musikkliv skulle det vel ikke
vre vanskeiig a fâ flere deltakere. Ogsá
dramagrupper yule det vre fint a fâ tak
1 til den iokale mØnstringen.
Har duldere lyst til a bli med, sá ta
kontakt med formannen i sang- og musikkradet, Karin Myhrer. Pámeldinger
tas imot helt fram til dagen fØr arrangementet.

BUkken B-Puse

For en tid tilbake etterlyste vi bilder
fra leserne, og responsen har ikke vart
overveldende. Er det ikke flere som kunne tenke seg a finne tre lodd i pengelottenet? Vi bare spØr...
Magne Setre, Nygârdsveien 2, 1911
FLATEBY har sendt oss dette bilde av
"Bukken Bruse" - ei skikkelig geit!
Vi hadde jo hpet at here yule følge hans eksempel, det koster
deg ikke mer enn porto'n a sende inn et bilde du tror ogsa andre
kan ha glede av.
Adressen var er som fØr KLOKKERIJDASEN 1, 1912 ENEBAKK.

VIGNETT

Huskonsert -med

C.EL.EBRE
ESTER
Huskonsert hos
Marit og Arild
AambØ pa Kopás i
Ytre er noe aitfor fâ
enebakkinger har
kiart a fâ med seg.
Sist sØndag var
det igjen kiart for
en huskonsert, denne gangen med virkelig celebre gjester.
Den kjente skuesRut
pillerinnen
Tellefsen leste entusiastisk dikt av
lyrikeren Alf Larsen.
Tenoren Svein
BjØrkøy sang musikk av Schumann,
og Arild AambØ
selv spilte "Sonate
Patetik" av Beethoven. Den mannen er virkelig dyktig pa kiaveret.

Rut Tellefsen, den Icjente slcuespillerinnen leste dikt av lyrikerenAif Larsen.

Misp Samfunnshus
I

éii
N f.apt. 1 ndeIstegnIng
I disse dager gâr byggekomiteen for Mjar Samfunnshus igjen ut til
alle husstander i Ytre Enebakk med invitasjon til andeistegning.
Interimstyrets henvendelse til
bygdefolket i fjor var resulterte I
at svrt mange tegnet andeler i
det planlagte samfunnshuset.
Dugnadsviijen kom ogsà kiart til
uttrykk pa disse skjemaene, og
man har fâtt folk til nr sagt aile
arbeidsoppgaver, deriblant ogsá
velkvalifiserte fagfolk. Men deter
fortsatt bruk for dugnadsfolk og
flere penger.
I forbindelse med invitasjon til
konstituerende generalforsamling i februar, ble folk igjen invitert til a tegne andeler i samfunnshus-prosjektet, og nâ gâr
byggekomiteen ut med sin første
henvendeise
- Det er budsjettert med en andeistegning for tilsammen kr

250 000, sâ iangt er det blitt tegnet andeler a kr 100,- for tilsammen 50 000 kr, sier byggekomiteens talsmann, Trond Botness til Vignett, - Grunnen til at
byggekomiteen nâ gár ut med ny
invitasjon er at vi er kiar over at
det fortsatt er mange folk I Ytre
vi ikke har nádd ut til. Det er ogsa pa det rene at mange av de
dugnadsskjemaene som gikk ut i
fjor var ikke ble samlet inn silk
som planlagt.
Byggekomiteen er nâ godt i
gang, og det arbeides fØr tiden
med justeringer av romprogram
ut fra Ønsker som er kommet til
uttrykk fra forskjeilige forefinger i iØpet av pianlegginsprosessen.

PA 4, ARET
Ekteparet Arild og Marit
Aambø arrangerer huskonserter pa fjerde âret na, i seg selv
en ganske fantastisk prestasjon. I lØpet av disse arene har
de arrangert over 20 konserter, konserter med hovedvekt
pa klassisk musikk, gjerne
framført av dyktige og veirennomerte norke musikere.
Arild AambØ er en dyktig.
mann pa kiaveret, men hans
kone Marit er kanskje enda
mer kjent for sin stemme.
Huskonserten er det eneste
lokale tiibud nâr det gjelder
klassisk musikk og forskjeilige former for litteratur.

Tenoren Svein BjarkØy
sang musikk av Schumann til stor glede for den
frammØtte forsamlingen.

Alf Larsen ble fØdt pa HudØy (Vest for TjØme) 11885 1 de
aller fattigste kar, men hans
talent ble tidiig oppdaget og
han ble sendt pa skoler i utiandet. I 1915 ga han ut sin
fØrste diktsamiing, "Inngangen". I 1940-arene kom han i
kontakt med ButenschØn, og
de startet forlaget Dreyer.
Alf Larsen var en stor tiihenger av Rudolf Steiners
tanker fra 1925 og heit fram til
sin død i 1967.
RUT TELLEFSEN
Mange av de frammøtte pa
Kopas, godt over 20 stykker
sa fram til at den kjente
skuespiiierinnnen Rut Tellefsen skulle iese et utvaig av
Larsens dikt, og de ble pa ingen mate skuffet.

ALF LARSEN
Denne sØndagen var det lyrikeren Alf Larsen, eiier "Havets dikter" som han ogsa
kalles som sto i sentrum.

Det er merkeiig hvor anneriedes et dikt virker nár det
blir lest av noe som kan det a
lese dikt, og det kunne virkelig Rut Tellefsen. Alf Larsen
var et nytt bekjentskap for
henne, hun hadde kun lest noen dikt av ham i NRK-radio
tidiigere.

Arild AambØ apnet kvelden
med "Sonate Patetik" av Beethoven, etter hans mening
den musikken som passet
best til Alf Larsens dikt.

Hun hadde brukt helgen til
A forberede seg til dette, mellom prØvene pa "Maria Stuart", der hun selv skai spiiie
hovedro] len.

Barthold A. ButenschØn
har vrt en nr venn av Alf
Larsen i mange ar, og det var
naturlig at han innledet med
A snakke om lyrikeren og
hans liv.

Alf Larsens dikt bhir regnet
for a vre meget dystre, men
Rut Tellefsen hadde ogsa
kiart a finne fram til mer muntre dikt, som virkelig fait i
publikums smak.

VIGNETT

:

Var, herlig var! Folk begynner a jobbe litt
i hagen, smápusser pa bil og bat, ja, det er
ikke tvil vâren har meldt sin ankomst for
alvor!
I Kirkebygda ligger Prestãa isfri, og nrmest bobler over av vârglade fugler. Sangsvanene ligger her, endene er som vanhig pa
plass, og Hvitkinngãsa ehler Canadagâsa
som den ogsâ kalles har nylig inntatt sin
plass her ogsá.
Hvitkinngása har yel allerede skremt
vettet av flere bilister, der den narmest
helt tam tusler rundt pa vèien i Ekebergdalen.
Alt er ikke bare idyll med Prestãa heller,
og akkurat skal vi komme tilbake til i neste
nummer..
Det er hyggelig a kunne vise at den i alle
fall har en positiv side, det yrende fuglelivet!

VIGNETT

NY helsem og sosialplan patPappene,N

Enebakk kommune er godt i gang med en
helse- og sosialpian. Den skal behandles
i kommunestyret i lØpet av høsten.
Hva syns du om helse- og sosialtilbudet i
Enebakk? Er det bra nok, eller er det alt for
dârlig? Spytt ut, si din mening, kommunen
tar gjerne imot synsptinkter. Men du har
dârlig tid, gi beskjed om hva du synes innen
16. april, da samles plankomitéen til nytt
-mote.
Kommunen arrangerte et âpent mote sist
torsdag, der et forelØpig hØringsutkast var
lagt fram for debatt.
fly

BREDT PANEL

Panelet som skulle ta imot
spØrsmâl fra et 30-tails publikummere fra lag qg forefinger med tiiknytning til helse- og sosialspØrsmãl var sammensatt av fagfolk og politikere.
Margrethe Wiger (Ap) er leder av komitéen, og Kàre
KjØlle (H) er nestleder. Gina
Sigstad (V) er den tredje politikeren I komitéen. Ellers bestar komitéen av distriktslege
Torstein Landvik, fungerende
sosialsjef Johnsen, ledende
helsesØster Sissel Gundersen
og Kari E. Morbech fra rádmannskontoret.
Komitéens leder Margrethe
Wiger hadde mistet stemmen
denne lØrdagskvelden, og det
var nestleder Káre KjØlle som
ledet motet.
KOMMUNAL OKONOMI

Plankomitéen hadde fátt
kommunens Økonomisjef Jan
Olav AasbØ til a inniede om
helse- og sosialsektorens
plass i den kommunale Økonomi.
- Kommunens Økonomi
av-gjØr hvor mye vi kan satse
pa hver enkelt sektor, sa AasbØ. Han pâpekte blant annet
at skolen star for en tredjedel
av kommunens utgifter, og
han nevnte i den forbindelse
at kommunestyret har vedtatt et relativt ambisiØst program for skolesektoren i arene framover.
Helse- og sosiaisektoren
star far en fjerdedel av kommunens utgifter, der helsesektoren far 5.7 millioner, og
sosialsektOren 11 millioner
kroner.
AasbØ forkiarte ogsâ tilhØrerne litt om hvordan dette
blir finansiert. Kommunens
skatteinntekter star for brorparten av inntektene, og som
nummer to kommer statens
rammetilskudd over sosialbudsjettet. Det vi betaler i
egenandeler ( Ca. 200 000 kroner) utgjØr en forsvinnende iiten del av inntektene.
BEFOLKNINGSVEKST

Bakgrunnen for en ny helse-

og sosialpian er at kommuneplan utgikk 11984. Arbeidet med en ny er godt i
gang.
Det regnes med en âriig
vekst pa 1.5%, og det innebarer at Enebakk om ti ár vii
ha Ca. 9 000 innbyggere mot
idag 7 500.
Aldersfordelingen i Enebakk er helt annerledes enn
landsgjennomsnittet, det er
svrt mange unge bosatt 1
kommunen. Dette fØrer til at
antali arbeidsdyktige i kommunen stadig vii Øke, og ifØlge prognosene fore til at antail arbeidsdyktige i kommunen vii Øke med 20% (!)
fram til 1993.
Det vii som Økonomisjef
AasbØ pâpekte fØre til fortsatt
vekst i kommunens skatteinntekter. Fra 1984 til 1985 0kte de med drOye 17%.
TREDELT PLAN

Det forelOpige hØringsutkastet er delt I tre deler. Del
en omfatter eksisterende tilbud I Enebakk, men fra salén
ble det pápekt av flere at det
ikke ble sagt noe om hvordan
dette fungerer.
Del to omhandler komitéens màisetting for helse- og
sosialsektoren. Del tre omhandier hvordan komitéen
Onsker at at utvikiingen skal
skje innenfor helse- og sosiaisektoren i kommunen.
MALSETTING

Vi refererer komitéens maisetting: " 1. Innen àr 2 000
skal befolkningen ha ftt mulighet for a utvikle og bruke
sine helseressurser til a leve
ét sosialt og Økonomisk liv tilfredsstillende. 2. Innen ar 2
000 utvikles kommunens helse- og sosiairesiurser til et niva slik at befolkningen far
muligheter tilfulit ut a leve et
sosialt og Økonomisk tilfredstillende liv. 3. Det er et mat a
gi befolkningen en tilfredsstillende helse tjeneste. Forebyggende helsearbeid ma
styrkes. Det er et mat for sosialtjenesten a prioritere forebyggende arbeid som kan redusere behovet for hielv. Sik-

Leder og nestleder i plankomitEen, Margrthe Wiger (Ap) og Káre KjØlle (H).
temalet ma mere a sette mottakeren i best mulig stand til
a bli selvhjulpen. 4. Det er et
mat at den enkelte skal kunne
bli boende i sitt vante miljØ.
For den som ikke kan bo i sitt
vante miljØ ma det gis et tilfredsstillende alternativ."
Astrid StrOm fra "Kontaktutvalget for barn og ungdom" papekte at máisettingen var aitfor vag, og at punkt
en og to etter hennes mening
var nrmest likelydende.
Tove Britt Henriksen fra
"Foreidreforeningen for hjem-

funksjonshemmeboende
mede" etteriyste ogsa en mer
konsis og konkret malsetting.
PRIORITERING?

Del tre I planen skal som
sagt omhandle hvordan helseog sosiaisektoren skal utvikles i perioden fram til 1993.
Piankomitéen hadde i sitt foreiØpige hØringsutkast ramset
opp en del tiltak som de mente burde gjennomfores. Det
var ikke foretatt noen prioritering.
- Vi blir nOdt til a sette opp
en prioritering. Ved den for-

rige ruliering av iangtidsbudsjettet var det pianens
mangei pa prioritering som
fØrte til at ingen av prosjektene ble tatt med, sa distriktlege Landvik.
Fra salen ble det ogsâ stilt
spørsmal om hvordan forslagene skulle gjennomføres,
og det ble pekt pa at det var
litt for enkelt a bare ramse
opp en del nodvendige tiitak.
Har du synspunkter pa det
foreløpige hØringsutkastet,
gi beskjed, skriv et brev eller
kontakt kommunen over telefon. De vii ha reaksoner!

VIGNETT

NY helse- og sosialplan pa3 tPappene,

Enebakk kommune er godt i gang med en
helse- og sosialpian. Den skal behandles
i kommunestyret i løpet av hØsten.
Hva syns du om helse- og sosialtilbudet i
Enebakk? Er det bra nok, eller er det alt for
dãrlig? Spytt ut, si din mening, kommunen
tar gjerne imot synspünkter. Men du har
dãrlig tid, gi beskjed om hva du synes innen
16. april, da samles plankomiteen til nytt
mØte.
Kommunen arrangerte et âpent mote sist
torsdag, der et foreløpig høringsutkast var
lagt fram for debatt.
fly

BREDT PANEL
Panelet som skulle ta irno:

spØrsml fra et 30-zalis
blikummere fra lag c

og sosia1p1
er a: kcta-.. utgikk i 1984
ied en ny
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Se- og sosiaisoorsrthI varmensatt av Iagfolk og pothkere.
Margrethe Wiger (Ap) er leder av komitéen, og Ka
- re
KjØlle (H) er nestleder. Gina
Sigstad (V) er den tredje politikeren i komiteeri. Ellers bestar komitéen av disthkIge
Torstein Landvik. funge:
sosialsjef Johnsen. 1e:
helsesøster Sissel Gunci:-r
og Kari E. Morbech fra
mannskontoret.
Komitéens leder Margrethe
Wiger hadde mistet stemmen
denne lØrdagskvelden, og det
var nestleder Kare Kjølle som
ledet motet.
KOMMUNAL OKONOMI

Plankomitéen hadde fâtt
kommunens Økonomisjef Jan
Olav AasbØ til A inniede om
helse- og sosialsektorens
plass i den kommunale Økonomi.
- Kommunens Økonomi
avgjØr hvor mye vi kan satse
pa hver enkelt sektor, sa AasbØ. Han pâpekte blant annet
at skolen star for en tredjedel
av kommunens utgifter, og
han nevnte i den forbindelse
at kommunestyret har vedtatt et relativt ambisiØst program for skolesektoren i arene framover.
Helse- og sosialsektoren
star far en fjerdedel av kommunens utgifter, der helsesektoren far 5.7 millioner, og
sosialsektOren 11 millioner
kroner.
AasbØ forkiarte ogsâ tilhØrerne litt om hvordan dette
blir finansiert. Kommunens
skatteinntekter star for brorparten av inntektene, og sam
nummer to kommer statens
rammetilskudd over sosialbudsjettet. Det vi betaler i
egenandeler ( Ca. 200 000 kroner) utgjØr en forsvinnende iiten del av inntektene.
BEFOLKNINGSVEKST

Bakgrunnen for en ny helse-

Aldersfordelingen i Eiebakk er helt annerledes enn
landsgjennomsnittet. det er
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inntekter. Fra 1984 til 1985 0k-
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te de med drØye 17%.
TREDELT PLAN

Det foreløpige høringsutkastet er delt i tre deler. Del
en omfatter eksisterende tilbud i Enebakk, men fra salen
ble det pâpekt av flere at det
ikke ble sagt noe am hvordan
dette fungerer.
Del to omhandler komitéens málsetting for helse- og
sosialsektoren. Del tre omhandler hvordan komitéen
Ønsker at at utviklingen skal
skje innenfor helse- og sosialsektoren i kommunen.

5tt-rz

MALSETTING

Vi refererer komitéens mâlsetting: "1. Innen àr 2 000
skal befolkningen ha fâtt mulighet for a utvikle og bruke
sine helseressurser til a leve
et sosialt og Økonomisk liv tilfredsstillende. 2. Innen àr 2
000 utvikles kommunens helse- og sosialressurser til et niVa slik at befolkningen far
muligheter tilfuilt ut a leve et
sosialt og Økonamisk tilfredstillende liv. 3. Det er et mâl a
gi befolkningen en tilfredsstillende helse tjeneste. Forebyggende helsearbeid ma
styrkes. Det er et mâl for sosialtjenesten a prioritere for
ebyggende arbeid som kan redusere behovet for hielp. Sik-
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Leder og nestleder i plankomitéen, Margrthe Wiger (Ap) og Kâre KjØlle (H).
temàlet ma vcere a sette mattakeren i best mulig stand til
a bli selvhjulpen. 4. Det er et
mâl at den enkelte skal kunne
bli boende i sitt vante miljØ.
For den sam ikke kan bo i sitt
vante miii0 ma det gis et tilfredsstillende alternativ."
Astrid StrØm fra "Kontaktutvalget for barn og ungdam" pãpekte at malsettingen var altfor vag, og at punkt
en og to etter hennes mening
var nrmest likelydende.
Tove Britt Henriksen fra
"Foreidreforeningen for hjem-

meboende funksjonshemmede" etterlyste ogsa en mer
konsis og konkret malsetting.
PRIORITERING?

Del tre i planen skal sam
sagt omhandle hvordan helseog sosialsektoren skal utvikles i perioden fram til 1993.
Plankamitéen hadde i sitt farelØpige hØringsutkast ramset
app en del tiltak sam de mente burde gjennomfØres. Det
var ikke faretatt noen prioritering.
- Vi blir nødt til a sette app
en prioritering. Ved den for-

rige rullering av langtidsbudsjettet var det planens
mangel pa priaritering Sam
fØrte til at ingen av prosjektene ble tatt med, sa distriktlege Landvik.
Fra salen ble det ogsa stilt
spørsmal am hvordan forslagene skulle gjennomføres,
og det ble pekt pa at det var
litt for enkelt a bare ramse
app en del nØdvendige tiltak.
Har du synspunkter pa det
foreløpige høringsutkastet,
gi beskjed, skriv et brev eller
kontakt kommunen over telefon. De vii ha reaks.joner!

VIGNETT
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Enebakk kommune er godt i gang med en
helse- og sosialpian. Den skal behandles
i kommunestyret i lØpet av høsten.
Hva syns du om helse- og sosialtilbudet i
Enebakk? Er det bra nok, eller er det alt for
dârlig? Spytt ut, si din mening, kommunen
tar gjerne imot synspunkter. Men du har
dárlig tid, gi beskjed om hva du synes innen
16. april, da samles plankomitéen til nytt
mØte.
Kommunen arrangerte et ãpent mote sist
torsdag, der et forelØpig hØringsutkast var
lagt fram for debatt.
fly

BREDT PANEL

Panelet som skulie ta imot
spØrsmâl fra et 30-tails publikummere fra lag qg forefinger med tiiknytning til helse- og sosialspØrsmái var sammensatt av fagfolk og politikere.
Margrethe Wiger (Ap) er leder av komitéen, og Kãre
KjØlle (H) er nestleder. Gina
Sigstad (V) er den tredje politikeren i komitéen. Ellers bestar komitéen av distriktslege
Torstein Landvik, fungerende
sosialsjef Johnsen, ledende
helsesØster Sissel Gundersen
og Karl E. Morbech fra rádmannskontoret.
Komitéens leder Margrethe
Wiger hadde mistet stemmen
denne lØrdagskvelden, og det
var nestleder Kâre KjØlle som
ledet motet.
KOMMUNAL OKONOMI

Piankomitéen hadde fâtt
kommunens Økonomisjef Jan
Olav AasbØ til a inniede om
helse- og sosialsektorens
plass i den kommunaie Økonomi.
- Kommunens Økonomi
avgjØr hvor mye vi kan satse
pa hver enkelt sektor, sa AasbØ. Han pápekte blant annet
at skolen star for en tredjedel
av kommunens utgifter, og
han nevnte i den forbindelse
at kommunestyret har vedtatt et reiativt ambisiØst program for sko]esektoren i arene framover.
Helse- og sosialsektoren
star far en fjerdedel av kommunens utgifter, der heisesektoren far 5.7 millioner, og
sosialsektOren 11 millioner
kroner.
AasbØ forkiarte ogsâ tilhØrerne litt om hvordan dette
blir finansiert. Kommunens
skatteinntekter star for brorparten av inntektene, og som
nummer to kommer statens
rammetilskudd over sosialbudsjettet. Det vi betaler i
egenandeler ( Ca. 200 000 kroner) utgjØr en forsvinnende iiten del av inntektene.
BEFOLKNINGSVEKST

Bakgrunnen for en ny helse-

og sosialplan er at kommuneplan utgikk 1 1984, Arbeidet med en ny er godt i
gang.
Det regnes med en árlig
vekst pa 1.5%, og det innebrer at Enebakk om ti âr vii
ha Ca. 9 000 innbyggere mot
idag 7 500.
Aldersfordelingen I Enebakk er helt annerledes enn
iandsgjennomsnittet. det er
svrt mange unge bosatt I
kommunen. Dette fØrer til at
antail arbeidsdyktige i kommunen stadig vii Øke, og ifØlge prognosene fØre til at antail arbeidsdyktige I kommunen vii Øke med 20% (!)
fram til 1993.
Det vii som Økonomisjef
AasbØ pâpekte fore til fortsatt
vekst I kommunens skatteinntekter. Fra 1984 til 1985 0kte de med drØye 17%.
TREDELT PLAN

Det foreiOpige høringsutkastet er delt I tre deler. Del
en omfatter eksisterende tilbud i Enebakk, men fra saien
ble det pápekt av flere at det
ikke ble sagt noe om hvordan
dette fungerer.
Del to omhandler komitéens máisetting for helse- og
sosialsektoren. Del tre omhandler hvordan komitéen
Ønsker at at utviklingen skal
skje innenfor helse- og sosialsektoren I kommunen.
MALSETTING

Vi refererer komitéens malsetting: " 1. Innen dr 2 000
skal befolkningen ha fdtt mulighet for a utvikle og bruke
sine helseressurser til a leve
et sosialt og Økonomisk liv tilfredsstillende. 2. Innen ár 2
000 utvikles kommunens helse- og sosialressurser til et nivà slik at befolkningen far
muligheter tilfuilt ut a leve et
sosialt og Økonomisk tilfredstillende liv. 3. Det er et mäl a
gi befolkningen en tilfredsstillende helse tjeneste. Forebyggende helsearbeid ma
styrkes. Det er et ma* l for sosialtjenesten prioritere forebyggende arbeid som kan redusere behovet for hjelv. Sik-

Leder og nestleder i plankomitéen, Margrthe Wiger (Ap) og Káre KjØlle (H).
temalet ma mere a sette mottakeren i best mulig stand til
a bli selvhjulpen. 4. Det er et
mal at den enkelte skal kunne
bli boende i sitt vante miljØ.
For den som ikke kan bo i sitt
vante miljØ ma det gis et tilfredsstillende alternativ."
Astrid Strom fra "Kontaktutvalget for barn og ungdom" pápekte at mâlsettingen var altfor vag, og at punkt
en og to etter hennes mening
var nrmest likelydende.
Tove Britt Henriksen fra
"Foreidreforeningen for hjem-

funksjonshemmeboende
mede" etterlyste ogsa en mer
konsis og konkret malsetting.
PRIORITE RING?

Del tre i pianen skal som
sagt omhandle hvordan helseog sosialsektoren skal utvikies I perioden fram til 1993.
Plankomitéen hadde I sitt forelOpige hOringsutkast ramset
opp en del tiltak som de mente burde gjennomfores. Det
var ikke foretatt noen prioritering.
- Vi blir nØdt til a sette opp
en prioritering. Ved den for-

rige rullering av langtidsbudsjettet var det planens
mangel pa prioritering som
fØrte til at ingen av prosjektene ble tatt med, sa distriktlege Landvik.
Fra salen ble det ogsâ stilt•
sporsmal om hvordan forsiagene skulle gjennomfores,
og det ble pekt pa at det var
litt for enkelt a bare ramse
opp en del nOdvendige tiltak.
Har du synspunkter pa det
foreløpige høringsutkastet,
gi beskjed, skriv et brev eller
kontakt kommunen over telefon. De vii ha reaksoner!

VIGNETT
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Vi slãr till med en kryssordoppgaVe.
Og denne gangen blir du med i trekningen
•av tre todd i Pengelotteriet dersom du
sender inn losningen innen 14. april.
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Vignetts adresse er:
Postboks 62
1912 Enebakk

Padler

Lyd

Kons.

.
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Prem iekryssord
Navn:
Adresse:

VIGNETT

NB, NB, NB.
Har du noe a
meddele dine
sambygdinger?
Prøv en
smàannonse i

V'r
tjJfli

,tt

Ring 414635
ogbli
REDD BARNAVENN
fra la. 50 pr. àr.
For barn i nod.
REDD BARNA
I TH.: (02) 4146 35

KUNNGJORINGER

KUNNGJORINGER

Pnmieutdefing

Enebakk Pensionistlopening

E.I.Es
Premieutdeling for karusellrenn
og klubbmesterskap:

har mote pa Herredshuset onsd. 16. april ki. 17.00. Det
blir tur til Fyresdal Høyfjellshotell 25.-28. mai. Pâmelding pa tlf. 92 62 15, 92 43 29 eller pa fØrstkommende mote.
Styret

7-8 og 9 ár torsdag 10. april ki. 18.00,
10 àr og eldre fredag 11. april ki. 18.00,
0-6 ár lØrdag 12. april ki. 15.00.
VEL MØTT!
Skigruppa

Lopplemapked
Fotbaligruppa i Enebakk IF arrangerer stort loppemarked lØrdag 3. og sØndag 4. mai.
I den anledning trenger vi masse lopper, store og smá,
sportsutstyr - klr - mØbler etc., etc.
Se etter i kjeller og pa loft. Vi kommer og henter.

Enebakk kommune
Sosialkurator (ny utlysing)
Stilling som sosialkurator er ledig for snarlig tiltredelse.
For stillingen kreves utdanning som sosionom/barnevernspedagog. Stillingen lØnnes i ltr. 14-19.

Bare ring og avtal tid og sted med:
Bjorn Olsen, HE: 92 87 74
Ragnar Bergskaug, tlf.: 92 83 36
Jan Brunstrøm, tlf.: 92 6114
Vi treffes lettest etter ki. 17.00.

Stillingen byr pa alisidige arbeidsoppgaver innen alle
felt av sosial omsorg, som klientarbeid, saksforberedelse, utredningsarbeid m.v.
Bolig kan evt. stilles til disposisjon.
Nrmere opplysninger v/henv. kst. sosialsjef Knut
E. Johnsen, tif. 02/92 60 60.

Fotbaligruppa

Ledende kurator - vikariat
RELIGIOSE MOTER

Ved sosialkontoret er ledig vikariat som sosialkurator
fram til 31.12.86. Stillingen innehar nestlederfunksjonen
ved etaten. Arbeidsomradet omfatter hele sosialetaten.

Annonser leses
av folk flest

Misjeøssenteret, Bjerkely
Ytre Enebakk

Kamerunkveld i peisestua torsd. 10/4 ki. 19.00.
Tale ved Aksel Aarhaug.
Sang: Asny og Bjarne
Bevertning.
Solberg.
Misjonsgave.
Alle hjertelig velkommen!

BETEL
Onsdag 9/4 ki. 19.30:
Repr. fra kristenfolkets
edruskapsrâd.
Torsdag 10/4 ki. 19.30:
SØsterring hos Gudrun
Hoistad.
Fredag 11/4 ki. 19.00:
Ungdomskoret over.
SØndag 13/4 ki. 10.00:
SØndagsskole.
Ki. 17.00. Merk tiden! Familie-/fellesskapsdag
med kaffepause. Sanginnslag av barna. Sang
og vitnesbyrd av menighetens egne krefter.
Alle velkommen.

BEG RAVELSESBYRAER'

TIL SAWS

KUNNGJORINGER

Konfirmasjonsdress
mØrkeblà med striper. til
salgs. HØyde Ca. 175 cm.
Tlf. 928173

SØndag 13. ki. 16.30 (B)
AKE OG HANS VERDEN
Ki. 18.30 (U)
TRAFIKKSKOLEN
Ki. 20.30 (V)
TAUSHETENS LOV

Pen Datsun 120 I - 1975.
Sommerdekk, vinterdekk, motorvarmer.
Ring: 92 49 22 e.kl. 16.00.

Chr. Stensruds Ettf. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrà
Asenvn. 3 - 1400 Ski

(02)17 3060
HELE DØGNET

Mun Bloinsterforretniug
og Begravelseshyvä
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom
Teefon blomsterforretnirig 71 14 11
Telefon begravelsesbyrâ 71 48 30

Barnehagepraktikanter

Hunnebeck GmbH er den ledende leverandor av forskaling, st/has og midlertidige hailer pa verdensmarkedet.
Hünnebeck Norge A/S er etdatterselskap / Hunnebeckgruppen.

1
I
I
I
I

Til nyopprettet stilling ved
selskapets hovedkontor søkes:

Er du lei lang reisevei til jobben - eller event. har lyst til

I

a

Ring oss og fortell litt om deg selv og arbeidstiden du kan
tenke deg, kanskje kan vi ha arbeidsoppgaver som passer
nettopp deg.
I
Vi kan tilby sokere med págangsmot og initiativ inter- I
essante oppgaver og gode betingelser i et firma med store
fremtidsplaner.
For nrmere opplysninger, kontakt Anne Evensen,
tlf. (02) 92 50 60.

DO Ho m.NNEBEC- K
Hunnebeck Norge A/S, Gran Industriomràde
N - 1914 YTRE ENEBAKK

skal ansettes i /i stilling ved Teknisk etat fra 21. juni
1986.

SØkere bør ha praksis fra kontorarbeid og kjennskap til
EDB. SØkere ma kunne skrive pa maskin. Stillingen lØnnes i ltr. 7-15 etter 12 ar.
Nrmere opplysninger v/henv. teknisk sjef Per Enebo,
tif. 92 60 60.

STILLING LEDIG

:m
kome UL 1 arbeidslivet igjen?

Tf(Lt
Kontorassistent

Stillingens arbeidsoppgaver omfatter bl.a. kundeekspedering, arkivering, ajourfØring av kommunale avgifter,
forefallende kontorarbeid samt avlØsing ved kommunens sentralbord.

Dii til saigs

Kontormedarbeider - delfid

For stillingen kreves sosionomutdanning og praksis fra
sosialt arbeid. Stillingen lØnnes som konsulent,
ltr. 20-23.
Bolig kan evt. stilles til disposisjon.
Nrmere opplysninger v'henv. kst. sosialsjef Knut
E. Johnsen, tif. 02192 60 60.

I
I
I
I

skal ansettes ved Flateby og Ytre Enebakk barnehager.
Det er to stillinger ved hver barnehage for barnehageâret 15.08.86 - 15.08.87.
Ltr. 1, f.t. kr 5.00650 pr. maned.
Nrmere opplysninger fâs ved henvendelse til barnehagestyrerne, tif. 92 85 88 (Flateby) eller 92 40 66 (Ytre
Enebakk).
For stillingene ovenfor gjelder at ansettelse skjer pa de
vilkar som framgar av gjeldende avtaler, reglement og
tariffavtaler. 2% pensjonsinnskudd.
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâl
sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen
25. april 1986.

Rengjori ngsassistent
Mjer ungdomsskole
Ved Mjr ungdomsskole er det ledig stilling som rengjøringsassistent med tiltredelse 1. august 1986.
Posten er for tiden pa 4 timer og 15 mm. pr. dag, men det
tas forbehold om justering til et lavere timetall senere
dersom dette blir aktuelt med derav fØlgende lØnnsreduksjon.
Tjenesteplikt i henhold til de ordninger som er etablert i
denne sektor pa vedkommende skole, og videre i samsvar med vanlige kommunale vilkar som til enhver tid
gar fram av by, instruks, reglement og tariffavtale.
SØknad sendes Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk, innen 25. april 1986.

VIG N EU

50
A

KINAKAL

VI SELGER
DERES BIL

pr. hode

STANGSELLERI

400
kr
pr. stk.

HURTIG OG GREIT

169
pr. sekk

9720

Auksjon hver lordag kl. 11.00.

PIMPERNELL,
KERS PINK og
LAILA POTETER 0,
1
180

BILAUKSJONEN ASKIM

KERS PINK
poteter 10 kg

Personbil-,
lastebil- og
traktordekk
far De hos oss.
Tvillingmontering

25 kg

Ta kontakt snarest.
Finansbistand ved kjøp.
HAUGOMSENTEREr 1800 ASKIM TLF. 88 58 50

Askim TIf. 88 08 96
Provekjoring og
besiktigelse hver dag.
-

kr
pr. sekk

LIKER DU HESTER?
Er svaret ja, da er du velkommen til oss for en
handel i var butikk som âpnet mandag 17. mars.

FRUKT OG GRONNSAKER

Vi har:

Annonser leses
av folk f Pest

SKI, TLF 87 29 36

-

-

-

-

Jørgenrud
B ilverksted

-

FYRINGSOLJE • PARAFIN

Spydeberg, Osovn. 2
Tf.: (02) 88 75 07

S AUTODIESEL• Amr%~
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brodholt, Tomter

TIf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Noe nytt for
vâren?

-

-

-

alt til hest 09 p0flfll
rideklr
pleiemidler
stallutstyr
brukt utstyr tas inn for saig
reparasjoner utfores
sau- og reinsdyrskinn
pyntegjenstander I skinn

Apningstider:
Mand.-fred,
Torsd.
Lord.

11.00-16.30
11.00-18.00
10.00-14.00

Atle velkommen!

Flateby JerN & Farve
Bjerkesenteret

-

1911 Flateby

•JERNVARER — SEMENT
— KJUKKENARTIKLER
— FARVEHANDEL

OPTISK SYNSPROVE
-

Otker ØYSTEIN KROGH

9KIDPTISKE
as
1, 1400 SKI TeIfon 870524

TLF. 92 87 40

Asenveen

Fredags- og Iordagstilbud hos
K.S i Spydeberg
DenimLjakke
fruktmonster

Kr 619.Det finner du
hos oss midt mellom
all byggingen I Ski.

Jatekkke n.
VIDEO SNACKS TOBAKI( KIOSKVARER
-

ola- og cord-

-

-

NYE MODELLER KOMMER

Apent til kI. 22.00
1914 YTRE ENEBAKK

.
0
Wrangler
20% P6

-

TLF. 92 47 10

Saig pa rester av herrefrakker,
damekitler og forkIr

Kapper
i mange farger
Frakr

79G

-

.

Skinnjakker400

-

CordhukserQ7Q

-

Bredstripet

krUI U.

Drakter, jakker,
kjoler
KOM INNOM!

SVARSIJPP

Kr 90.1/2 a
Navn

Idrettsveien 11, Ski
TH. 87 34 03

Regning sendes til:
Navn
Adresse

NEO

25%

OBS! Ogsá fine til hjemmebruk

Jeg ønsker et abonnement pa Vignett for 1986.

Adresse

fOUfli caci

fra

lit Vignett
Klokkerudàsen 1, P.B. 62
1912 Enebakk
Kr 180.1 ár
E

LAVPRIS
JUSPREDIrr

K *S YPkeskimp
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 8881 54
Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

VIG N ETT

KJOP
OPEL
I SKI
(

lFag &

OPELIFOLLO

SKI AUTD

Torgveien 1, 1400 Ski. TIf. 87 35 65

TANNLEGE

Stein Darre-Hansen

BUSTER

Grendesenteret, Flateby
92 87 39
Tit. kI. 9.00-15.00
928031
Tit. ulenom kontortld
Kvelder, lordag etter avtale.

MARKISER

Enebakk
Markiseservice
Marklsw Persienner Gwdlnbrett
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
tit. 92 45 58

RORLEGGER

GLASSMESTER

Erik Kjelgaard

Ski Glassrnésterforretning A/S

Varme, sanitr, nyBygg og rehabilitering.
Utlele av Iensepumper, vannsuger
09 hoylrykksspyling.
1914 VIre Enebakk, Tit. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

Alt I glassarbeider.
Nodbyvn. 21. 1400 Ski
111.873455

ALT I HENGERE

S. BUSTERUD Tithengerfabrikk
1860 TRØGSTAD
TH. 02/82 64 68 - 82 6531
Ring for keIds- og Iordagsavt.

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

EL-INSTALLASJON

Windbreaker
a

- Iett ta med,
lett aba pa
Den idelle
regnvrsforsikring.
Med for táler
Wjndbreakeren enda
mer.

D. Freitag & Co
Eiektro-Mekanisk - Verksted
Produksjon - reparaslon
Sterkstrom - svakstrom
311 - elektro
Postboics 77, 1912 Enebakk
III. 02/92 62 94

Strømsborg &
Eiiersen A/S
utterer all I el.Lnstallasjoner
1912 Enebakk Tit. 9263 00

INSTALLASJONSFIRMA
KJELL BRENDJORD
EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flabby
111.9286 94
Mobiltil. 094/26165
BENSINSTASJON
•HYEBEN BENSIN &
SERVICE

Bensin - oIje - rekvisita
kiosk
Inneh. Emil J. Andersen

1911 Flateby, Tit.: 92 81 32
BILLAKKERING
BjØrns autolakk
v/Bjorn Brunstrom, Flabby

TIC. 02 85 06

Oppusslng 09 iakkering
av laste- og personbUer

BRENNLAKKERING

Jo bedre regntoy,
dess mer kan du
gj ore.

U NDE RSTE LLS B E HAN DLINC

Enebakk Antirust
1911 Flateby
III. 92 89 00

Flateby Antirust
Kjsp og saig av Her
Grendesenteret - 1911 Flabby
flt. (02) 92 83 74

Alt I mat tIl hverdag og test.
Catering - Restaurant
- Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
Tit. (02) 92 88 60

CONTAINER UTLEIE

CS Containerutleie
Utleie av avfallscontainere
fra 2-8 m3 .

TH. 83 70 19
Mobil 004/23 576
PARFYMERI

Sissels parfymeri
hf. 92 85 64

Enebakk
rørleggerbedrift
vlPygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID
flL EN MEGET GIiNSTIG PIUS
VTlvn. 25, 1914 Enebakk TIl. 924354

John A. Andresen
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEG El GUNSTIG PAlS,
Bevervo. 11, 1914 Enebakk
III. 92 48 92. Mob.tlt. 097127 5332

REGNSKAP

Enebakk
Regnskapskontor
TIC. (02) 92 63 03
bft MEOL.
All HORSKE
RCGN$KAPOYRAER5 FORCUINQ

PREPARANT
Scan consult
TOM NILSEN
mottar fugler og dyr ti! utatopping. Ogsa saig av fugler og dyr.

Smâttaveien 3 B, 1911 Flateby. Tif. 92 85 90.
BRENSEL

Service-senter for nringsdrivende
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts-râdgivning
Gran, 1914 Ytre Enebakk

TIC. 9247 74
FRISOR

Esso diesel, parafin
og fyringsolje

Siw's salong
III. 92 80 49

VestU, 1911 Flateby

Apent hver dag
Grendesenteret - 1911 Flateby

Ill, 92 81 24
Bolt Ns8vO!d

Mobil parafin,
fyringsolje, diesel,

smoreolje
lIt. 92 64 25
Mobiltlf. 094/19 559
Jan llaagensen
1912 Enebakk

SJAFORSKOLER
Aure a vorsen
Trafikkskole
Opplring pa bil
09 MC, fase 2
lIt. 714765. Apent 8-15
Storgt. 33, 2000 Llllestrom

Bjerke Härdesign
Tit. 92 81 62
Bjerkeveien 2
1911 Flateby
MURER

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og uliser
Tit. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby
S P ESIA LFORR ETNING EN

HeHy-Hansan
':z:/eaaiama SXIDJ

Clifford A/S

Apent hver day.
Grendesenteret 1911 Flateby

UTFORER ALT I

U775

CATERING

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

Sandakers Trafikkskole
1400 Ski. Tit. 8737 10
Klasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer
Om nødvendig møter vi
til kjøretimer I Enebakk

K'$YrkeSkJr

Askiniv. 1, 1820 Spydeberg
TIC. 0a188 8154
Langdag onsdag og
iorsdag lii Id, 19.00

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE
pa Flateby
QppIring pa bit
Teorikurs
Fase II
Tit. 92 88 51/71 42 92
M AS KIN E NTR E PR.
Brødrene Svendsen A/S
Alt I nydyrking, bakkepanering og annen massetransport.

Relingen
TH. 83 70 19/72 16 85
BLIKKENSLAGER
OSVALD NOIWIJ

Alt I bHkkenslagerarbeld

utf ores
1911 Flateby

TIC. 92 64 68
Svein CulIrandsea
Alt i blikkenslagerarbeid
utføres.
1911 Flateby
Tit. 92 82 67
INNRAMMING
Utigts
rammeverksted
Alt I innrammlng
1911 Flateby. Tit. 92 86 10
ogsã kveldstid
Spydeherg
RAMMEFORBETNING
Din spesialforretning

SALG AV KUNST
Tebo Senteret, 1820 Spydeberg

lIt, 88 85 90
EIENDOMSMEGLER
SELGEEIENDOM?
Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

SVEIN H. HELLER as
JERNB.VN. 2,1400 SKI. TLF

8737

ELEKTRONIKK
Enebakk
TransformMor
verksted
Boks 27, 1911 Flateby,

TI!. 92 85 40

37
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Enebakk IFs Alag i fotball var i iiden sist heig. De
fulgte opp suksessen fra i fjor, og
kunne innkassere
to seire.

Sk-apet'.
Et
enstemmig
kommunestyre sa
mandag nei til Leif
Almehagens søknad
om fritak for sine
kommunale very.
Bakrunnen for sØknaden var beskyldfinger fra varaordfører Per Kongsnes
som gikk pa at Almehagen bevisst forsuret arbeidsmiljØet
i formannskapet.

Lørdag matte
Asene fra Trysil gi
tapt med 3-2, og
søndag var det
YRIL fra Ralingen
som matte bite i
gresset med 2-0.

- Jeg bekiager
kommunestyrets
vedtak, sa Almehagen under eventuelt
pa kommunestyret,
paradoksalt nok den
samme posten som
varaordfØrer Kongsnes' krasse ord falt i
februarmØtet.

Ole Vaagenes fra
Ralingen er trener
i ár som i fjor, og
det skal bli spennende a se om han
fortsetter fjorãrssuksessen.
Som kjent ble
serieEnebakk
mestre, kretsmestre, og vinnere av
Romerikscupen
sist sesong. Opprykk til 5. divisjon
blir da det naturlige m'a! denne sesongen...

LITE POSITIVT

- For 5-6 mØter siden sa
jeg at formannskapet ikke
fungerer, og jeg fikk sØrgehg rett. Striden mellom
Kongsnes og Almehagen
er brettet Ut j alie Folios
aviser, og det er ikke positivt for kommunen, - sa
FrPs Egil SØrensen til representantene i salen.

BRA 1. OMGANG

Lørdag var det Asene fra
Trysil som hadde den noe tviisomme re av a fA spihle pa
grusbanen I Kirkebygda, den
er ikke akkurat godt egnet til

HOYRES VILJE

- Hvis det er HØyres viije
A frita Leif Almehagen, vii
jeg stemme for fritak, sa
Jorunn Buer (Ap), men
HØyre gikk altsâ inn for a
ikke frita han. Jorunn
Buer pâpekte at en poitiker ikke kunne vre hârsar, men fikk en kjapp replikk fra SØrensen: - Det
er noe annet a fá bakoversveis!

INNROMMER

Varaordfører Per Kongsnes tok ogsâ ordet under
denie saken. - Jeg innrØmmer at det var krasse
formuleringer. Dette har
ikke noe med poiitisk
uenighet a gjøre. Jeg fØier
at vi gjennom to âr har
gjort fierfoldige forsØk pa a
bygge opp tverrpoiitisk
enighet i stØrre saker. I en
del saker har det ikke vrt
mulig, men i enkeite andre
saker har det strandet pa
minimale argumenter. Vi
far ta opp dette i formannskapet - og jeg hâper
at vi kan kunne snakke i
klartekst om forhoidene.
Jeg mener ogsà at Almehagen har noe a bidra
med, sa Kongsnes.

Frank Bakkenfyrer av et av sine mange skudcl mot Asenes keeper, to av dem resulterte i
scoringer!
fotbail nà om dagen.
1. omgangen bie Enebakks
kiart beste, de fikk et godt
grep om kampen ailerede fra
start. Fern minutter Ut i omgangen fikk 1orarets toppscorer, Geir Østhi en kjempesjanse, men bahlen slo i stabpen.
Ti minutter senere var han
tilbake foran mab, en glirnrende pasning fØrte til at nrmest bare kun ruble bablen
over màlstreken, 1-0.
Frank Bakken sto ogsa for
mange mal i fjorârssesongen,
og det ser Ut til at han tenkt a
ta opp karnpen med Geir
Østbi som storscorer denne sesongen. Mot slutten av, om-

16000 til Enebakk
-

Vannsklo..klubb
Kulturstyret vedtok i sitt siste mote a gi
Enebakk Vannskiklubb 8 000 kroner i grunnstønad, og 8 000 til vedlikehold og drift av anlegg.
SØknaden fra Vannskikbubben
kom inn etter at kulturstyret
hadde behandlet sØknader om
grunnstØnader fra andre lag og
foreninger I Enebakk.
I 1985 fikk klubben 7 000 i
grunnstØnad, og 5 000 til vedhike-

hold og drift av anlegg.
For 1986 hadde Vannskikiubben sØkt om 10.000 kroner I
grunnstØnad.
Enebakk Vannskikiubb bar pr.
idag drØye 80 mediemmer, og
aktiviteter able ukedager.

gangen satt han inn 2-0.
En komfortabel ledebse a ga
til pause med tenkte vi, sa feib
kan man ta.
ELENDIG 2. OMGANG

Om 1. orngangen var bra sa
var 2. omgang tilsvarende
dárlig. Det nytter ikke a siappe av med en tomals-ledeise,
noe Enebakk smertelig fikk
erfare.
FØrst reduserte Asene til
2-1, og noen minutter senere
hadde de utlignet til 2-2. Huff!
Pubhikurn'som omkranset
den varvate grusbanen hadde
mot siutten bebaget seg pa
uavgjort, men to minutter fØr
full tid reddet Frank Bakken

nok en gang Enebakks are,
3-2 og nok en seier til det byende A-iaget.
Seier bie det ogsa sØndag,
da var det Rlingslaget YRIL
som gikk pa et 2-0 nederlag.
STERKT MANNSKAP

Enebakk hadde en pangsesong i fjor, og vi kan vaskebig se at det skal kunne ga noe
srhige darbigere I ar.
Staiben er stor, og Lai Holmsen ma vel sies a vre en forsterkning for baget, en "sliter"
av hØy kvalitet. I fjor fikk han
spilt lite pa grunn av mihitrtjeneste.

20 000 tit -IL DPIV'
og Enebakk IF..
Enebakk IF og IL Driv er hver blitt tildelt
10 000 kroner i forbindelse med !Øypearbeidet
de utfører i lØpet av vinteren. Dette vedtok
kulturstyret i sitt siste mote.
Idrettsbagene I Enebakk er tidhigere tiideit midler til sitt arbeid,
deivis gjennom kulturstyret, og
delvis gjennom miljØvern- og friluftsnemda. Kubturkonsulent
Nibs Petter Wilk papekte i sin
innstibbing til kulturstyret at dette er et uoversiktiig system. MujØvern- og friluftsnemda Ønsker

at kulturstyret heretter skal ta
seg av abbe bevibgninger til Idrettsbagene I kommunen.
- Da idrettslagene legger ned
et betydebig arbeid med bØypene
er det rimelig at kulturstyret vurderer et tilskudd for arbeidet
som er nedlagt i ar, sa kubturkonsulent Nibs Petter Wiik.

-Los ppom
....... ... .....
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opmannw
skapet'.

Et
enstemmig
kommunestyre sa
mandag nei til Leif
Almehagens sØknad
om fritak for sine
kommunale very.
Bakrunnen for sØknaden var beskyldfinger fra varaordfører Per Kongsnes
som gikk pa at Almehagen bevisst forsuret arbeidsmiljØet
i formannskapet.
- Jeg bekiager
kommunestyrets
vedtak, sa Almehagen under eventuelt
pa kommunestyret,
paradoksalt nok den
samme posten som
varaordfØrer Kongsnes' krasse ord falt i
februarmØtet.
LITE POSITIVT
- For 5-6 mØter siden sa
jeg at formannskapet ikke
fungerer, og jeg fikk sØrgehg rett. Striden mellom
Kongsnes og Almehagen
er brettet ut alie Folios
aviser, og det er ikke positivt for kommunen, - sa
FrPs Egil SØrensen til representantene i salen.

F,
Enebakk IFs Alag i fotball var i iiden sist heig. De
fulgte opp suksessen fra i fjor, og
kunne innkassere
to seire.
Lørdag matte
Asene fra Trysil gi
tapt med 3-2, og
søndag var det
YRIL fra Relingen
som matte bite i
gresset med 2-0.
Ole Vaagenes fra
Ralingen er .trener
i ár som i fjor, og
det skal bli spennende a se om han
fortsetter fjorárssuksessen.
Som kjent ble
serieEnebakk
mestre, kretsmestre, og vinnere av
Romerikscupen
sist sesong. Opprykk til 5. division
blir da det naturlige m'a! denne sesongen...
BRA 1. OMGANG

HOYRES VILJE

- Hvis det er HØyres viije
a frita Leif Almehagen, vii
jeg stemme for fritak, sa
Jorunn Buer (Ap), men
Høyre gikk altsá inn for a
ikke frita han. Jorunn
Buer pâpekte at en poitiker ikke kunne vre hârsar, men fikk en kjapp replikk fra SØrensen: - Det
er noe annet a fâ bakoversveis!

INNROMMER

Varaordfører Per Kongsnes tok ogsâ ordet under
denie saken. - Jeg innrømmer at det var krasse
formuieringer. Dette har
ikke noe med poiitisk
uenighet a gjøre. Jeg fØier
at vi gjennom to âr har
gjort fierfoidige forsØk pa a
bygge opp tverrpoiitisk
enighet i stØrre saker. I en
del saker har det ikke vrt
mulig, men i enkeite andre
saker har det strandet pa
minimale argumenter. Vi
far ta opp dette i formannskapet - og jeg haper
at vi kan kunne snakke i
klartekst om forhoidene.
Jeg mener ogsa at Aimehagen har noe a bidra
med, sa Kongsnes.

LØrdag var det Asene fra
Trysii som hadde den noe tviisomme re av a fA spihle pa
grusbanen i Kirkebygda, den
er ikke akkurat godt egnet til

Frank Bakkenfyrer av et av sine mange skucid mot Asenes keeper, to av dem resulterte i
scoringer!
fotbail nâ om dagen.
1. omgangen bie Enebakks
kiart beste, de fikk et godt
grep om kampen ailerede fra
start. Fern minutter ut i omgangen fikk forârets toppscorer, Geir Østhi en kjempesjanse, men bailen slo i stolpen.
Ti minutter senere var han
tilbake foran mai, en glimrende pasning fØrte til at nrmest bare kun ruile ballen
over mâlstreken, 1-0.
Frank Bakken sto ogsâ for
mange mâl I fjorârssesongen,
og det ser ut til at han tenkt a
ta opp kampen med Geir
Ostli som storscorer denne sesongen. Mot shutten av, om-

16000 til Enebakk
Vannskiklubb"
Kulturstyret vedtok i sitt siste mote a gi
Enebakk Vannskiklubb 8 000 kroner i grunnstØnad, og 8 000 til vedlikehold og drift av anlegg.
SØknaden fra Vannskikiubben
kom inn etter at kulturstyret
hadde behandlet sØknader om
grunnstØnader fra andre lag og
foreninger i Enebakk.
I 1985 fikk klubben 7 000 i
grunnstØnad, og 5 000 til vedlike-

hold og drift av anlegg.
For 1986 hadde Vannskikbubben sØkt om 10.000 kroner i
grunnstØnad.
Enebakk Vannskikiubb har pr.
idag drØye 80 medhemmer, og
aktiviteter ahie ukedager.

gangen satt han inn 2-0.
En komfortabel ledeise a ga
til pause med tenkte vi, sa feih
kan man ta.
ELENDIG 2. OMGANG

Om 1. orngangen var bra sa
var 2. omgang tihsvarende
dârlig. Det nytter ikke a slappe av med en tomals-ledeise,
noe Enebakk smertelig fikk
erfare.
FØrst reduserte Asene til
2-1, og noen minutter senere
hadde de utlignet til 2-2. Huff!
Pubhikum 'som omkranset
den varvate grusbanen hadde
mot slutten belaget seg pa
uavgjort, men to minutter for
full tid reddet Frank Bakken

nok en gang Enebakks are,
3-2 og nok en seier Ui det byende A-iaget.
Seier bie det ogsa sØndag,
da var det Rlingslaget YRIL
som gikk pa et 2-0 nederlag.
STERKT MANNSKAP

Enebakk hadde en pangsesong i fjor, og vi kan vaskebig se at det skal kunne ga noe
srhige darhigere i âr.
Stalien er stor, og Lai Holmsen ma vel sies a vre en forsterkning for laget, en "sliter"
av høy kvahitet. I fjor fikk han
spilt bite pa grunn av mihitrtjeneste.

20 00-0 tmil- -IL WIV
og Enebakk IF,
Enebakk IF og IL Driv er hver blitt tildelt
10 000 kroner i forbindelse med !Øypearbeidet
de utfØrer i lØpet av vinteren. Dette vedtok
kulturstyret i sitt siste mote.
Idrettshagene i Enebakk er tidhigere tiideit midler til sitt arbeid,
deivis gjennom kulturstyret, og
delvis gjennom mibjØvern- og friluftsnemda. Kuhturkonsubent
Nibs Petter Wilk papekte i sin
innstibhing til kulturstyret at dette er et uoversiktbig system. MujØvern- og friluftsnemda Ønsker

at kulturstyret heretter skal ta
seg av ahhe beviigninger til idrettshagene i kommunen.
- Da idrettsbagene hegger ned
et betydehig arbeid med bØypene
er det rimelig at kulturstyret vurderer et tilskudd for arbeidet
som er nedhagt i a, sa kubturkonsulent Nils Petter Wiik.

