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Bygningsrádet i
Enebakk vedtok
torsdag a si nei til
at hestesenteret i
Flatebydalen
skulle fâ bruke
reclskapsrom som
oppstallingsplasser for hest. Begrunnelsen i vedtaket er at antallet hester ma begrenses av hensyn
til ulempene for
de fastboende i
strøket.
- Argumentet
som er brukt for a
si nei til senteret
er paragraf 78 i
bygningsloven, og
den kan ikke benyttes til denne
saken, sier Øyvind
Strom,
representant i bygningsrádet
for
FrP. Sammen med
Venstre stemte
han imot Jorunn
Buers forslag som
altsá fikk flertall

Mft

Øyvind StrØm, FrPs representant i bygningsrádet er alt annet ennfornøyd med den behandlinqen hestesenter-saken harfâtt i bygningsrâdet gjennom det àret saken har gáttfram og tilbake.

med 3 mot 2 stemmer.
Skuespill
- Jeg er oppgitt - det har vrt
en mildt sagt merkelig saksgang
denne saken har fàtt,, sier Ivar
Gotaas, innehaver av hestesenteret i Fiatebydalen. Han karakteriserer det nrmest som et
skuesplil.
Kuvending
HØyres representant Asgeir
Hansens kuvendig I denne saken
er det svrt fá som vet noe om,
og det lyktes ikke Vignett 5. fâ

tak 1 Hansen p5. telefon tirsdag.
Etter 5. ha stemt med Frps representant øyvind StrØm hele veien
siden saken kom opp første gang
I juni 1985! I motet den 19. juni
gjør han kuvendig og stemmer
For Jorunn Buers (Ap) forsiag, og
ifØlge øyvind StrØm uten noen
som heist begrunneise.
Utrolig saksgang
Denne saken har versert fram
og tilbake i bygningsrádet i ett
âr, med anker fra naboer, anker
fra eier og diverse brev fra fylkesmannen I Akershus.

Vignett tar fellesfepie
Det nummeret du na holder i hánden er det nest siste
fØr vi her i Vignett tar var fellesferie.
malt.
Neste nummer kommer 2. juli, og
De som Ønsker a sende inn leserdet blir alts det siste for vàre lesere
innlegg eller andre ting kan bruke
og annonsØrer som ma kiare seg
var vanhige adresse: Klokkerudásen
uten Vignett tre onsdager. Onsdag
1,
1912 Enebakk.
30. juli er avisen tilbake som nor-

Saken kom opp fØrste gang i
juni 1985. Probiemet den gang
var gjØdsla, og plassering av den.
Bygningsrádet sa den gang nei
pa grunn av dette. Senere har et
brev fra fyikesmannen datert fØr
motet der vedtaket bie fattet,
dukket opp. Fylkesmannen hadde i brev av 22. mars, aitsâ nesten
tre máneder fØr vedtaket bie fattet, sendt kommunen brev der
det kiart framgár at hestesenteret har fâtt tiiiatelse til 5. bruke
kommunens fyilpiass til dette
form5.let.
Se side 8
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VIGNETT

V
agvann popuimpt badested I sommepvapmen
C3

g

Gudstjenesteliste
29. juni 1986. Enebakk:

Ki. 11.00: Enebakk kirke
v/Helgheim. Nattverd.

I1!
- aktuelle oppslag om
ukens aktiviteter

Enebakk bygdetun

holder âpent for
omvisning 29. juni og
3 sØndager i august.
Se annonse.

Dommer
uten
kiubbe
- Hvem tok domundrer
merkiubba?
dommerfullmektig Knut
Skedsmo ved byretten.
Han vii foreløpig ikke felle noen endelig dom, men
etter alt i dømme dreier
det seg om et regelrett tyveri fra rettssal 1 i Fredrikstad byrett. Subsidirt at kiubba har haynet i søpla.
Dommerne har, som
folge av mysteriet, svart
pa tiltale ved a begjare
lukkede dører seiv i rettspausene. Byretten har
funnet grunnlag for sikring av dørene. Na iãses
samtlige dører inntil man
har funnet nøkkelen til
giten. Byretten tar ikke
sjansen pa eventuelt flere
tyverier. Neste gang hadde kanskje Norges Lover
blitt stjãlet, skriver Fredriksstad Blad.

dpoylep

Vâgvann i Ytre er
et svart sâ popuhert
badested sommerstid, og den dárlige
trafikksikringen
i
omrâdet er et árlig
tilbakevendende
problem.
Det har i lang tid
vart planer om en
kommunal badeplass
ved Vâg, men disse
planene har nâ stoppet opp hos vegsjefen
i Akershus.
- Vi vii ha badeplass ved Vãg, men vi
har problemer, sier
ordfører Lucie Paus
Faick til Vignett.
Vignett har mottatt Det erfolksomt ved Val gvannet om dagen, pro blemet liggerforsávidt ikke der - men ndr barn
og unge skal krysse riksveien for a komme seg ned til Vag.
flere telefoner fra foreldre i Ytre som er sterkt beklager at dette har altsá ikke denne kiar.
angáende vanniedning og
bekymret over bar- tatt sâ lang tid. Etter det Vig- Budsjettmidler
drikkevannsforhold.
Badeplass ved Vâgvann er Mjar alternativ
nas sikkerhet nãr de nett erfarer stopper nâ planeom en badeplass ved Vâg inne i kommunens bud- Badeplassen ved Ytre
ma krysse riksveien ne
hos vegsjefen i fylket.
sjetter,
men
pengene
kan
altEnebakk
skole er et alternafor a komme ned til
For ett árs tid tilbake ble sâ ikke benyttes fØr Vegvese- tiv til bading I Vágvann, meVãg.
kommunen lovet planer for net har fátt ferdig sin gang- ner bygningssjef Stein MarsMa ha sikring

- Vi kan ikke gjØre noe videre med en kommunal badeplass ved Vag for vi har en
gang- og sykkelvei, sier ordfØreren, som overfor Vignett

en gang- og sykkelvei fra
Kvernstubekken og fram til
Vik handel. Kommunen har
ogsâ gjentatte ganger kontaktet vegsjefen for a <mase>>
pa planen, men fortsatt er

og sykkelvei i omrâdet.
Selv om det problemet 10ses, er det ifØlge ordfører
Paus Faick ogsâ andre problemer inne i bildet. Det gjelder f.eks. grunneierspørsmál

dal. Probleinet rn
plassen er vel for de fleste beliggenheten. Avstanden fra
Vâglia til Vag er jo for de fleste kortere enn ned til skolen.

GRATULERER

Kari og Ove Stuveseth ble
tirsd. 10/6 foreidre til en stor
gutt.
Familie og venner gratulerer.

- Hvordan vet du at detfinnes
si mange piker som ikke vii gifte
seg? - Jeg har spurt dem.

Bussbua i Kirkebygden er ikke akkurat verdens mest trivelige plass a vente pa bussen pa. Detflyter av sØppel, glasskár 0.1.
Tidligere hadde pensjonist Kdre Jensen ansvaret for a plukke sØppel der og rundt kirkegdrden.
150 kronerfikk han for dennejobben i mdneden, men etter det Vignett erfarer strØk kommunen denne posten av budsjettet. Hvem .som nd har ansvaret vites ikke...

VIGNETT

Elever og Impepe. ved Wimp
I dugnad b r bedre ut emiIjØ

peker at det forstatt er mer a
gjØre bade i form av penger
og arbeidsinnsats. Parkeringsplassen utenfor kunne
han gjerne tenke seg enda
stØrre. Vedlikehoidsarbeid er
jo ogsá noe det bestandig er
nok av.

Elever og larere
ved Mjar ungdomsskole i Ytre brukte
den siste uka pa skolen pa en svert sâ
fornuftig mate. Tre
dager var satt av til
dugnadsarbeid for a
gjøre skolens utemiljØ litt penere til
kommende skoleâr.

BOLGEDAL

- I forbindelse med utbyggingen pa Flateby hâpet
vi at nye mennesker skulle
finne sin plass i det kristne
fellesskapet. Det skjedde da
ogsa i noen grad, men mange
av de mest aktive flyttet, og
vi ma vel n si at arbeidet er
nede i en bØlgedal, sier Reidar Bergskaug.
Hans Ønske for framtiden
er at bedehuset ma bli mer
flittig brukt og at flere kan
finne sin plass og oppgave
der, slik at Guds ord kan nâ
Ut til flere.

Mjar er den nyeste
av Enebakk-skolene,
og er yel den skolen
som er i best stand - i
alle fall innvendig.
Na har skolen tatt
opp kampen om a ogsâ ha det fineste anlegget rundt skolen,
og etter denne dugnadsinnsatsen er det
heller ingen som gjØr
Mjar rangen stridig Elever og icerere ifellesskap for et becire utemiljo pa Mjcer u.skole.
pa det omrâdet.
Til egen glede
Skoleungdom er ikke akkurat
beryktet for a gjØre en kjempeinnsats I hus og hage pa hjemmefronten, men nár de kan gjØre
en innsats for a bedre sitt eget
skolemiljø, ja, da var det sannelig
ingenting a si pa innsatsen. A arbeide I fellesskap med kiassekamerater og lrere var tydeligvis
atskillig mer moro enn a luke
ugras I foreldrenes hage.
Vekk med ugraset
Blomsterbedene skulle vre fri
for ugras, var elevers og 1reres
mâlsetting, og oppskriften for a

fA det til var enkel og genial
BARK OG DAGSAVISER!
Avispapiret ble liggende pa
bunnen, og'barken oppâ -her ble
ikke ugraset levnet en sjanse, det
skulle neimen ikke fà spire opp
og Ødelegge de forseggjorte
blomsterbedene som ble kantet
med ekte naturstein.
Benker pa sloyden
Nâr skolen fØrst hadde bestemt
seg for a lage et skikkelig uteanlegg sa gikk de grundig til
verks. Ikke bare skulle blomsterbed og skraninger settes i stand,
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LIONS
overtar
aviesing.

elever og lrere skulle ogsa fâ
muligheten til asitte skikkelig det sØrget elevene pa sløydenfor,
der ble produsertbenker ifleng
fora gi elever og 1rere gode
utendØrs sitteplasser for kommende skolear.

høyestegrad var preget av hektisk aktivitet.
Uten mat og drikke duger helten ikke>>,heterdeti et gammelt
ordtak. og kjØkkengjengen pa
Mjr sØrget for at skolens dugnadsgjeng virkelig<dugde

Radio Mjaer
Enebakks eneste lokalradio Radio Mjr, var naturlig papasselig framme overalt der det foregikk noe disse ârets siste skoledager.
De sendte sine programmer utover skoleomrâdet, som i aller

God samvittighet
Elevene ved Mjr u.skoie tok
sommerferie med srde1es god
samvittighet, nàr de igjen setter
seg paskolebenken i midten av
august kommer de til et flott uteanlegg bygget med egne hender.
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STØTT DIN EGEN LOKALA VlSI!!!
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For hver ny abonnent du verver til
Vignett - din egen lokalavis
- leverer vi inn en

V
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5 UKERS TIPPEKUPONG TIL EN VERDI A V KR 20/ DI7T NA VN!
V Ja, jeg har vervet en ny abonnent til Vignett:

.fl
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Navn:
V
V Adr.:
V
Postnr./sted:
V
V Ja, jeg har gjort meg fortjent til en 5 ukers tippekupong i
Norsk Tipping, og jeg far tilsendt kopi i posten sâ snart
abonnenten har betalt:
V
V Mitt navn:
V
V Adr.:
V Postnr./sted:
V
IV

Var adresse:
Vignett, Klokkerudâsen 1, Postboks 62, 1912 Enebakk

Energisjefen ved Enebakk Energiverk opplyser
at en i ar vii overlate aviesingen av el-mâlerne til
Enebakk Lions Club. Arsaken til clette erat vi dessverre etter hvért har fâtt
for mange som av forskjellige ársaker glemmer a returnere
avlesningskortene. Derved har en fâtt
bade forsinkelser og merutgifter med a fá inn alie
aviesningene.
Kostnadene ved denne
form for aviesning vii bli
den samme som de utgiftene Energiverket tidligere har hatt, men en regner
med a frigjØre personale
som derved kan nyttes til
andre mer produktive gjØremái.
Ta derfor godt imot
Lionsklubbens
medlemmer nar de I slutten av
denne uken starter opp.
De vii som legitimasjon
bre Lions biá armbind
slik at folk ikke skal behØve a vre redde for a
slippe dem inn til
ei.mâleren.
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V
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MOTEPLAN
Kommunestyre og formannskap tar sommerferie i disse dager, og har
fri fram til 11. august. Da
er det tid for det fØrste formannskapsmøtet, mens
det fØrste kommunestyremØte etter ferien er 1. september.
MØtepianen for andre
halvar ser slik Ut:
Formannskap: 11/8, 18/8,
8/9,
15/9,
22/9,
6/10,
13/10,20/10, 3/11, 10/11,
17/11, 1/12 og 8/12.
Kommunestyre: 1/9,
29/9, 27/10, 24, 11 og 15/12.

VIGNETT

Stpan den bedehus. ep 8 Ar
Flateby er den eneste kretsen i Enebakk
som ikke har egen
kirke. Samlingssted
rundt Guds ord har
helt siden 1906 vart
Stranden bedehus. I
august feirer bedehuset 80 âr, og det
skal naturlig nok behørig markeres nár
den tid kommer.
Stranden bedehus
eies og drives av
Stranden Indremisjonsforening, og det
er ogsã den foreningen som har vart
ansvarlig for driften
helt siden den spede
begynnelsen i 1906.
1 MAAL
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- 150 KRONER

Planleggingen av Stranden
bedehus startet i 1905, og fra
en gammel protokoll fra motet 7. juli 1905 sakser vi fØlgende: ,Aar 1905 den 7. juli
samledes
indremissionsforeningen pa Stranden skole
for at vlge komite til at forestaa bygningen av et bedehus. Til stede var fire medlemmer. Til komite valgtes
Maurits Fladeby, Martin
Bakken, Johan Smaata og
Martin Fladeby. Alle med
akklamation. Det bestemtesat huset skulle staa paa
Martin Melgaards grund.
Han er villig at selge 1 maal
for 150 kroner. For at skaffe
de fornØdne midlertil veie
besluttede man at opptage et

laan, samt tegne frivillige bidrag'>.
Ja, de kunne sine saker den
gangen, og prisen var det vel
heller ingenting a si pa den
gang, selv om den summen
for 80 âr siden var stor.
DUGNADSARBEID

Stranden bedehus sto ferdig i 1906, bare ett âr etter at
planene var kiare - sâ raskt
er det vanskelig a gjØre ting i
dag, nrmere 80 âr senere.
Siden den gang har det
butt foretatt here oppussinger og moderniseringer,

spesielt var aktiviteten stor i
70-Ara.
Da ble lillesalen og kjØkkenet pusset opp, og bedehuset fikk ogsá et tilbygg
med lager, garderobe og toaletter.

MOTEAKTIVITET

Som tidligere sagt eies og
drives bedehuset av Stranden Indremisjon, og de holder ogsâ alle sine møter I dette lokalet.

Bedehuset leies ogsâ Ut til
andre lag og foreninger i bygda, der blant annet sØndagsGJELDFRI
" skolen er et fast innslag hver
Stranden bedehus kan i søndag.
dag se fram mot 80-ârsBarnegospelkoret
som
jubileet med stoithet - huset
O brukte beer absolutt gjeldfritt. Det for- holdt pa I noen ar
teller Reidar Bergskaug, selv dehuset som Øvingslokale,
en ildsjel for bedehuset gjen- det samme gjaldt Yngres.
Stranden bedehus fungerer
nom en ârrekke.

Drivs
miniputter
Mexico VM, nei, det ma vre miniputt 9. Her har vi bare
Maradona-spillere, ja, kanskje enda bedre, for her har vi
gutter som spiller rent spill,
godt samarbeid og godt humØr, ja, topp innsats fra fØrste
sekund til vi gár av banen, det
viser terminlista for halvspilt
serieomgang, ikke engang
Mexico-VM kan vise til de resultatene.
Da vi har nevnt at gutta har
godt samarbeid ma vi ogsá
nevne topp samarbeid med
foreidre, som stiller opp pa
hver kamp for a rope og heie
gutta fram.
Vi vii ogsá takke Randi og
Thorvald for en hyggelig sommeravslutning pa Ungersness
gârd med grilling og morofotball.
Vi Ønsker alle spillere og foreidre god sommer.
Marit, Svein.
555
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Jublende miniputterfra Driv etter en seier.

som kirke pa Flateby, og det
holdes en gudstjeneste hver
maned.
FRIVILLIG INNSATS

Det koster a drive et bedehus, og pengene skaffes til
veie gjennom blant annet
høstutiodningensorn arra .
geres hvert ar. Bedehuset far
og en viss stØtte fra kulturstyret i Enebakk.
Reidar Bergskaug forteller
at uten den frivillige innsatsen hadde ikke bedehuset
butt det det er I dag. Han paForts. side (3) (1)

VIGNETT

Skblefri! Glednfor endt skoleãr var til a ta a fØZe pa hos disse elevene ved barneskOlen i Kirkebygden.

Fredag formiddag sa alle Enebakks skoleelever takk for seg for
dette skoleãret, nâ star rundt âtteukers sommerferie for dØren, og
akkurat det er det yel ikke mange
Vekk med sekken

Det er en herlig fØlelse
for de fleste a kunne sette
skolesekken lengst inn i
skapet - og der skal den fâ
by til a sta i fred i nrmere to hele sommermáneder.
Spenning for mange

Selv om alle skoleelevene nâ har ferie er det helt
kiart at enkelte tenker
mer pa det kommende
skolearet enn andre.
3.
kiassingene
ved
Hauglia skole pa Flateby
skal neste ar begynne pa
Stranden skole, en stor
overgang for de fleste.
Enda stØrre er vel overgangen for 6. kiassene ved

elever som bekiager seg over.
Mange av ungdomsskoleelevene
i Enebakk gár en spennende sommer i mote - 9. kiassingene venter
spent pa resultater fra inntakskon-

Stranden, Kirkebygden og
i Ytre - de skal over pa
ungdomsskolen,
henhoidsyis Enebakk u.skole
og Mjr u.skole.
9. kiassene ved de to
ungdomsskolene i Enebakk har ogsa sitt a tenke
pa. Situasjonen for den enkelte elev er nok litt anspent nar det kommer
brev fra inntakskontoret i
fylket. Kom jeg inn - eller
ma jeg begynne a se meg
om etter jobb, eller kanskjejeg skal ta et 10. skolear? Svarene er mange,
men de far uansett store
konsekvenser for de neste
arene i en 9. kiassings liv.
Fritidsproblemer?

Skoleferien er lang, men

det er vel svrt f. som far
fritidsproblemer av den
grunn, de fleste har nok
med a ligge pa ryggen pa
stranda og slikke sol i store mengder.
Organiserte fritidstilbud
er det ikke sa veldig mange av denne sommeren.
Gjennom Enebakk kommune arrangerer Flateby
Ungdomsklubb for tredje
aret pa rad ukestokt med
skonnerten
<<Svanen>.
<Svanen>> eles og drives av
Norsk SjØfartmuséum, og
den gar pa arilge sommertokt med skoler og fritidsklubber. Det at Flateby Ungdomsklubb har Mtt
vre med pa denne turen
tre ar pa rad sier mye om

toret i Akershus, - har jeg kommet
inn pa den skolen jeg Ønsket meg,
er det store spørsmâlet. Mange har
allerede fâtt ja, men det er nok av
dem som ennâ venter pa svar...

det inntrykket kiubben
har gjort pa mannskapet
ombord. De aller fleste fritidsklubber far gjerne bare
en tur, og fØrst mange ar
senere kan de bli aktuelle
igjen.
Lyseren frister

Det skulle ikke vre
nØdvendig a reise til Nebbursvollen i LillestrØm eller Myrdammen i Rlingen - vi har da nok av fristende badeplasser her i
Enebakk.
Bade Lyseren og Vagvann kan skibte med
varmt, og ikke minst reint
vann - i alle fall sett I forhold til det Myrdammen
og Nebbursvollen kan by
P a.

Laererproblemer

Skolesjef Hans Erik
Holm har ogsa bitt a bekymre seg over i ârets
sommerferie. Det er lyst ut
en god del bedige lrerstiblinger i kommunen,
men pr. I dag er det kun
skaffet brere til drØye 60%
av disse. Vi kan oppleve
den situasjonen at Enebakk-skobene har for fâ brere neste dr. Tidligere har
Enebakk-lrerne lØst bignende problemer med a
jobbe mye overtid, og ikke
minst ta I bruk vikarer.
Signaler fra brerorganisasjonene under bØnnsoppgjØret tyder jo pa at dette
er bite aktuebt for kommende skolear - og da kan
det virkelig bbi probbemer
P a skobebenken neste ar.

VIGNETT

Enebakk Helselags..
AVSLUT.NiNGSFES.
Sist onsdag var
Flateby Samfunnshus stedet for Enebakk
Helselags
sommeravslutning.
Det var møtt
fram godt med folk
til tross for det
praktfulle
sommervaret ute denne dagen - nesten
synd a matte arrangere slike avslutfinger innendørs
pa sánne dager.
HYGGESTUND
Det er ikke sâ ofte Helselagets medlemmer motes samlet, men sommer- og juleavslutningen
arrangeres
hvert eneste âr for alle medlemmene.
Alisang og god mat hØrer
naturlig med nár Helselagets
motes til slike tilstelninger,
og det gjaldt ogsâ denne onsdagen.
300 MEDLEMMER
Nasjonalforeningens helselag i Enebakk er det korrekte
navnet pa denne organisasjonen, men i dagligtale bruker
de fleste Enebakk Helselag.
Helselaget er âpent for alle
interesserte, og formann
GunnbjØrg Svarthol kunne
fortelle at foreningen nâ har
rundt 300 medlemmer spredet
over hele bygda. Selv er hun
formann pa tiende áret.
Alle enbakkinger far tilbud
om a vre med i Helselaget,
og med en arskontigent pa 30
kroner kan man jo spØrre seg
hvorfor laget ikke har enda
flere medlemmer.
ELDRETREFF
Eldretreffene er en viktig
del av Enebakk Helselags
aktiviteter. Randi Bjerkeland
er formann i Helselagets eldretreffkomité, og sammen
med medlemmene i laget ar-

Randi Bjerkeland er ansvarlig for eldretreffene i Enebakk, og her star hun sammen med formann GunnbjØrg
Svarthol i solve ggen pa Flateby Samfunnshus.
rangerer hun eldretreff i alle
bygdas kretser hver eneste
mâned - et tiltak vi vet de eldre setter stor pris pa.
- Vi kan ikke ta hand om alle grupper i Enebakk. Noen
tar seg av de eldre, mens andre organisasjoner satser mer
pa barn og unge. Slik skal det
vre, mener GunnbjØrg
Svarthol, Helselagets formann gjennom de siste 10 dr.
Hi ERTEAKSJON EN
Det er ikke bare eldretreff
sam star pa Helselagets program, den arilge "Hjertea-

kjonen" er ogsa en krafttak
der medlemmene selv gar fra
dØr til dØr med sine loddbØker. I fjor kom det inn Ca. 35
000 kroner pa aksjonen. Arets
aksjon er avsluttet, men det
endelige resultatet er enda ikke klart.
Fotpleien pa Enebakk aidres- og sykehjem er ogsa et tiltak i regi av Enebakk Helselag. I desember i fjor sluttet
Aslaug Iversen I fotpleien der
ute etter 25 (!) ars virke.
Helselaget sØrger ogsa for
at de eldre pa sykehjemmet
for jevnhige besØk av foreningens medlemmer.

Skolestyret bep,
om 1.G millio'nep
Tirsdag kveld vedtok
skolestyret i Enebakk a
be formannskap og kommunestyre om a tilleggsbevilge 1.6 millioner til
skolesektoren for inneverende âr.
Midlene skal dekke 0kte utgifter til spesialundervisningen
utenfor
kommunen.
Enebakk kommune ma
I .---ha' selv dekke utgiftene til

spesialundervisning pa
utenfor
institusjoner
kommunen.
Tidligere var det Akershus fylke som hadde det
Økonomiske ansvaret for
denne undervisningen. I
forbindelse med innføringen av det nye inntektssystemet blir dette ansvaret
lagt mer og mer over pa
den enkelte kommune.

Skolesjef Hans Erik Holm
trenger mer penger i 1986.

VIGNETT

Sola har snudd, og vi gâr mørkere tider i mote - dessverre. Vi
merker ikke mye til den forandringen foreløpig, det er først, nãr
vi ser slutten pa august at mørket for alvor begynner a merkes.
St. Hans ble markert pa tradisjonelt vis pa Lyseren mandag,
med alt det som hører med pa en skikkelig St. Hans-aften.
Strâlende solskinn gjorde at mange holdt ut pa Lyseren fram
mot midnatt og enkelte ságar ut i de smã timer.
Lyseren viser seg fra sin absolutt beste side i disse dager.
Varmt vann og gode muligheter for vindsurfing er bare noe
av det Lyseren kan friste med
i den kommende fellesferie.

blinken, og vi sâ faktisk badende mennesker til langt ut
pa kvelden - det sâ ikke akkurat varmt ut, men er det St.
Hans sâ...

St. Hans-vret var midt i

Griimat, balispill og bading var de naturlige sam-

lingspunkter for alle de enebakkinger som hadde tatt turen ned til Lyseren denne St.
Hanskvelden. Et skâr i gleden
for de yngste var nok at bâlet
ikke ble tent fØr klokka passerte ni pa kvelden. Det var
noe seint, mente enkelte.

1-3

VIGNETT

Stridens eple - hestesenteret i Flatebydalen.

0

low-

Bygningsradet ovep
prøver
....
FYL K.ESR4A
.NNEN I AKERHUS
Det mener innehaveren av
Flateby Hestesenter, Ivar Gotaas etter at Bygningsrádet
sist torsdag ikke ga han tillatelse til a fâ bruke redskapsrommet som oppstallings-

plass for hester.
Vedtaket er begrunnet med
at man ma begrense antallet
hester av hensyn til naboer i
strøket. Flertallsvedtaket viser til paragraf 78 i bygnings-

GAMMELT BREV

NY BEHANDLING

Ivar Gotaas, innehaver av
hestesenteret I Flatebydalen
kontaktet Enebakk kommune for a hØre om han trengte bruksendring for a starte
opp med hester der nede. I et
brev fra bygningssjef Stein
Marsdal av 6. mars 1985 for
han bekreftet dette. Dette
brevet fikk øyvind StrØm tilsendt i ár, og det ble da lagt
fram I Bygningsrâdet ett âr
etter at brevet var skrevet.
Da dette ble framlagt snudde Venstres representant i râdet, Hans Petter Overby, og
stemte med Asgeir Hansen
(H) og øyvind StrØm (FrP).
Na var altsâ bruksendringen
godkjent i Bygningsrâdet.
- I etterhând fikk jeg beskjed om at brevet av 6.3.85
egentlig bare gjaldt dyrerommene, sier Ivar Gotaas til
Vignett.

I Bygningsrâdets mote 5.
mai i ár skulle anke fra naboer
pa det forannevnte vedtak tas
opp til behandling. Venstres
Hans Petter Overby hadde da
forfall.
- Da innkalte Jorunn Buer
en vararepresentant fra sitt
eget parti, og anken ble tatt
til fØlge.
GOTAAS ANKER

Dette vedtaket anker Gotaas, og i motet 5. juni mØter
ikke Asgeir Hansen, uten forfall ifØlge StrØm.
- I det motet var vi fire representanter til stede, og jeg
hadde en stri jobb med a fâ Utsatt sakentil Bygningsrádet
var fuiltallig.
Saken ble altsâ utsatt til 19.
juni, og I dette motet gjør Asgeir Hansen helomvending,
uvisst av hvilken grunn - ban

stemmer i alle fall for Jorunn
Buers forsiag.
- Hadde Asgeir Hansen
vrt seriØs nok burde han
kommet med argumenter for
at han skiftet standpunkt.
Han er den eneste som stØttet
med heltr siden saken kom
app fØrste gang ijuni 85, og ná
I det siste motet gjør han altsá
kuvendig, det er sterkt bekiagelig, sier øyvind StrØm til
Vignett.
PARAGRAF 78

Bygningsrádets vedtak gâr
ná videre til Fylkesmannen I
Akershus, og her har StrØm
vedlagt en protokolltilfØrsel
der vi siterer: "Paragraf 78 er
gjentatte ganger brukt som
argument for a hindre videre
drift av et etablert senter. I
denne paragrafs punkt 1 star
det kiart at den er gjort gjeldende I boligstrØk. Angjelden-

loven, en paragraf FrPs representant Øyvind StrØm mener
ikke
kan
brukes.
Fylkesma nnen i Akerhus har
sagt seg enig i dette.

de hestesenter ligger innenfor
omrâdet avsatt til jord- og
skogbruk I kommuneplanen,
og berØres sâledes ikke av
denne paragrafen."Han ber
spesielt Fylkesmannen se pa
dette, noe han mener er saksbehandlingsfeil fra bade administrasjonen og deler av
Bygningsrádet.
Fylkesmannen 1 Akershus
gir allerede i mars 85, tre maneder fØr saken fØrste gang
kom app i Bygningsradet sin
tilsiutning til StrØms synspunkt pa at denne paragrafen
ikke kan benyttes. I brev av
22. mars 85 skriver Fylkesmannen: Det aktuelle omradet kan ikke betegnes som
tettbygd strØk".
Til tross for dette brevet,
som ifØlge StrØm heller ikke
var med i sakspapirene fra
.første stund, henviser Byg-

ningsradet til denne i sitt vedtak.
SLUTTPAANK[NE

Det er na Fylkesmannen
som skal ta stilling til vedtaket, saken kan ikke ankes inn
enda en gang for Bygningsrâdet. Hvis Fylkesmannen stadfester vedtak vil Gotaas vurdere a saksØke Enebakk kommune pa grunniag av brevet
der Stein Marsdal opplyser at
bruksendring ikke vii vre
nØdvendig, et brev som først
ble forelagt Bygningsradets
medlemmer ett ár senere.
NABOKLAGER

Nabokiagene som har kommet har gatt pa lukt- og flueplager, samt kritikk av et hestene etter naboers mening ikke er trafikksikre. Klagene
har ogsa kritisert mangelfulle
innhegninger.

VIGNETT

Dpmlvm
M
' seiep

AVISEN KOMMER

FØrstelaget til Drivs guttalag kan ta ferie etter en
meget bra forsesong. 18.
juni mØtte de Rapid fra
Moss pa MellØs, og vant
4-2 etter at stillingen ved
pause var 0-0.
Driv brente et straffespark, og Rapid tok ledelsen 1-0. Derfra og ut tok
Driv fulistendig tak i kampen. Drivs mâl kom ved
BjØrn Engelsen (2), Stale
SØbye og Lars Løkstad.

Tok fern barn
En fortvilet kvinne
født I Guyana I SørArnerika lever nã I uvisshet etter at sosialmyndighetene I Fredrikstad forrige torsdag tok fra henne de fern barna hun har.
Barna er fra halvannet
til 13 âr, og omsorgsretten til disse blir bestemt I
barnevernsnernnda 26.
juni.
Barnevernsnernnda
brukte drarnatiske rnetoder da de fjernet to av
barna fra den 33-ãrige
kvinnens
leilighet
I
Fredrikstad. Hun forteller at to rnenn holdt
henne I tre timer, og at
hun senere ble lagt inn pa
ops.
Advokat Terje M. Andersen sorget for a fã
henne ut etter kun et
døgns opphold pa 0PS.

App pk *I,gc
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KUNNGJORINGER

Enebakk Bygdetun

MW
Vi holder âpent
til og med lord. 12/7

holder ápent for omvisning fØlgende sØndager i lØpet av
sommeren:
29. juni, 17. aug., 24. aug., 31. aug. i tiden ki. 12.00 15.00.
Ellers etter avtale med kulturkontoret, tif. 92 60 60.
-

Ytre Enebakk vannverk
Fred. 27. juni fra ki. 24.00 vil det bli foretatt en tilstandsanalyse av hovedvannledningen fra Holttjernkollen til
omrâdet ved Mjrhallen.

Pal alle
ordinawe
varer
0

Avgreninger fra hovedvannledningen i Kirkebygden og
Ytre Enebakk kan bli avstengt fra midnatt og 4-5 timer
utover.
Det henstilles til minst mulig vannforbruk i dette tidsrom. Vannet kan bli noe grumset den páfØlgende dag.
Arne Svarthoel

Ellers mange gode restetilbud
Apningsflder:
kI. 8.00-16.00
kI. 8.30-13.00

Mand.-fred
Lord.

HALLENS SKOFABRIKK A/S
Lovstad, 1820 Spydeberg
TIf. 88 74 20

PET ERSURrf

'~NPEW

Roep,
4NNON$ENE/

:

ANNONE -LE.EREN FINNER
Ti.BOD/

Annonser leses
av folk flest

MAN6E GOOE

STILLING LEDIG

VIGNETT SOKER ETTER

Ansvarlig Pedaktop

Var redaktør har sagt opp sin stilling pga. militrtjeneste. Derfor er vi n pa jakt etter
hans etterfolger.
Du ma ha erfaring fra journalistyrket og disponere bil.
Lonn etter avtale.
Nrmere opplysninger fâs ved henvendelse til Arne Kongsnes pa tlf. arb. 92 65 40
for 2. juli. Henvendelse fra 2. 10. juli skjer til Knut Evensen, tlf. arb. 9245 17.
Skriftlig soknad sendes Knut Evensen, Borgv. 2, 1914 Y. Enebakk, innen 30. juli.

Torsd.
26/6

Fred.
27/6

Lord.
28/6

Sønd.
29/6

0
0~0100,13

-

Interessant! Morsomt!
Nødvendig!

FIAT I SKI

VI HAR ENNA NOEN MODELLER
TIL (4GAMMEL PRIS)4
Kom og PPOvekiOPI
ff
7WjNN

J1j9itt

Apent mand.-fred. til 17. Torsd. til 19. Lord. til 14.

Jane Huus Motor AS

Anolittvn. 7 (Dynofeltet) 1400 Ski

-

TIf. 02187 0960

~i3
.YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE AS
1914 Ytre Enebakk
TIf. (02) 92 44 08

VIGNETT

RELIGIOSE MOTER

ROVERKJOP!

BETEL

Malingfjerner billig til saigs.
FØr: 60,- kr pr. liter + mva.
Na: 15,- kr pr. liter + mva.
Malingfjerneren loser tykke lag av olje- og alkydmalinger og kan brukes pa tre, plast, mur, jern og stâl.

Onsd. 25.6. ki. 19.30:
BØnn og vitnemØte.
SØnd. 29.6. ki. 19.00: Ove
Bjørnsvik og Ragnhild
Evensen.
Alle velkommen.

GULVSLIP
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.
ENGERS GULVSLIP. TIf. 8748 24 e. kI. 17.

Norsk Sta* I Sandberg
Boks 124, 4460 Moi

Henv. tlf. 04/46 13 41 - 46 17 32

BEGRAVELSESBYRAER

Chr. Stensruds Ettf A/S
Ski Begravelses- 09
Kremasjonsbyrâ
Asenvn. 3 - 1400 Ski

(02)*87 30 GO
HELE DØGNET

46.000 km
59.000 km
84 VW Golf CL, blá
45.000 km
84 Subaru 1800 GLF, 4 wd, rod
83 Audi 80 CL, turbo diesel, gronn met 103.000 km,
72.000 km
83 VW Passat CL, combi coupe, sølv met.
34.000 km
83 Audi 80 CL, rod met.
36.000 km
83 VW Passat CL, combi coupe, hvit
69.000 km
83 VW Jetta C, 4-d., sølv met.
80.000 km
82 Ford Escort 1.3L, brufi
99.000 km
81 VW Jetta LS, blâ
81.000 km
81 Mazda 323 1,3L, blá met.
97.000 km
80 Audi '80 LS, blá
97.000 km
80 Audi 100., beige
113.000 km
'80 VW Passat LS, aut., st.v., gronn
83.000 km
80 Honda Civic, sølv met.
79 VW Passat LS, combi coupe, beige
109.000 km
79 VW Golf L, rod
75.000 km
79 Ford Taunus 1,6L, 4-d., blA
138.000 km
77 VW Passat LS, combi coupe, lys blá 1 119
11 9000 km
76 Audi 80 S,gul
1,11.000 km
149.000 km
76 Volvo 244, aronn

Mums Blomsterforretning
og Begravelsesbyrä
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrem
Telefon blomsterforretning 7114 11
Telefon begravelsesbyrâ 71 48 30

KUNNGJØRPNGER

ENEBAKK KOMMUNE

111symaktep
ved skolene

SPAR' 'PENGER!
FJIMO VENTILATOR ½ PRIS
Farget 60 cm bredde

NA KR

Varebiler:

Det sØkes med dette 1
hht. vedtak om 6 personer til àføre ti'lsyn med
skolene i Enebakk om
kvelden ved utleie for
skoleâret 1986/87. LØnn
etter avtale.
Nrmere opplysninger
kan fâes ved henvendelse
til den enkelte skole eller
direkte til skolestyrekontoret, tif. 92 60 60.
SØknadsfrist 2. juli 1986.
Skolesjefen

82 Peugeot 504 pickup, blà
, 58.000 km
Torsdag ãpent til kI. 19. Lørdag til kI. 13.
Avbetaling - lnnbytte. ,
Vi,hjelpertil med gunstig finansiering.
Li-J:i

rj

100% aluminium

-..41ur
jB UW_.IULII him
—i--

Folio Bils'enterA/S
Asveien 9,1400 Ski. TIf. (02)8721 65.

,

S.

ONSKES LEID

BlockWatne.
Byggshop..

PERSONBILER:

V'AG 84 VW Golf C, fly type, sølv met.

Barneklmr.
!A

Hus ønskes leid

jUUt.O

JAKKER, BUKSER,
GENSERE, JOGGEDRESSER

av enslige, trygdede ektepar.

30%

Ordensmennesker.
Tif. 88 84 36

Dame:

Foig med

i

nwrmiljoet
LES

Itifli,tt

30%
Herre:
For 598,-

NA3981

Apningstider:
Hverdager:
Lordager

9.00 19.00
9.00-13.00

JOHNAS

T

Spydeberg - TIf. 88 76 45

PASS PA - PARTIVARE!
Priser er inki. ma.
Apningstider: 8.30-16.00, torsd. til 17.00 og lord. tU 13.00
ASKIM
Osloveien
Tlf.02/882592

VI G N EU

KJOP
OPEL
I SKI

& Service

OPELI FOLLO

(SKI AUTO A)

TANNLEGE

Torgveien 1, 1400 Ski. TIf. 87 35 65

Stein Darre-Hansen
Grendesenteret, Flateby
928739
Tit. ki. 9.00-15.00
92 80 31
Tit. utenom kontortld
Kvelder, lerdag etter avtale.

IL Drivs
3. lpskarusell 10.8.1986

Enebakk
Tannteknikk

Jenter 1978:
1. Cathrine Furulund 1.12, 2.
Kari Bognerud 1.20, 3. Katrine Tryti 1.21, 4. Marit Berg
1.34, 5. Kjersti Enger 1.35.

Gutter 1978:

1 Ingeborg Enger 1.10, 2. Vibeke Myhre 1.17, 3. -Laila
Eriksen 1.19, 4. Marit Bognerud 1.24.

Gutter 1977
1. Henrik Eide 1.09, 2. Endré
Marken 1.09.

Jenter 1976:

CATERING

Clifford A/S

CONTAIN ER UTLEIE

Strømsborg &
I

Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11,1914 Ytre Enebakk
Ut. 92 45 58

ftEKIBO-MEKANISK VEQKSIEQ

EL-INSTALLASJON

I

M1der Peeslenne*' C1dkUhett

Alt I mat UI hverdag og test.
Catering- Restaurant
- Cafeteria

Elektro-Mekanisk -. Verksted
Produksjon - reparasjon
Sterkstrom - avakstrom
BII - elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk
III. 02/92 62 94

Jenter 1977

,Enehakk
Markiseservice

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

D. Freitag & Co

1. Roar Sandem 1.11, 2. Dag
Thorstein Schou 1. 16, 3. Manus LindstrØm 1.18, 4. Kâre
Knutsen 1,19, 5. Rune Berg
1.21, 6. Erik B. Kristiansen
1.22, 7. Trym Busengdal 1.23,
7. Eivind Eriksen 1.23.

MARKISER

ftwS
utterer all I eI.instailasJoner
1912 Enebakk lit. 92 63 00

El L_A1G
0"

Kj:denva,to,Se,te
elektroinstandtorer

INSTALLASJONSFIRMA

Grendesenteret 1911 Flateby
Iii. (02) 92 88 60

CS Containerutleie
Utleie av avfallscontainere
fra 2-8 m3.

111837019
Mobil 094/23 578
PARFYMERI

Sissels parfymeri
111. 9285 64
Apent hver dag.
Grendesenteret 1911 Flateby

UTFORER ALT I
•s , EL.INSTALLASJONER

Bakkevn. 58C, 1911 Flabby
Tit. 92 86 94
MoblItli. 094/26165

Gutter 1976:
1. Roar Martiniussen 2.41, 2,
Bernt Myhrer 2.49.

Jenter 1975:
Silje Christiansen 2.36, 2.
Vibeke Johansen 2.50,

Gutter 1975:
1. Henning Stubberud 2.37, 2,
Peder Enger 2.43.

ENEBAKK KULDESER VICE

SaIg og service av
kjø/e- og ftyseutstyr.
Henv. Magne Hansen
1912 Enebakk, tlf. 92 64 79

Mobil 094/20 241

1. Katharina Hâkonsen 2.22.

qp

TOM NILSEN
Smãttaveien 3 B, 1911 Flateby. Tif. 92 85 90.

BRENSEL
Esso diesel, paratin
09 tyrtngsolje
Itt. 92 81 24

REGNSKAP

Enebakk
Regnskapskontor
1912 Enebakk Tit. (02) 92 63 03

PR": MC04, Ày $ORI,(C
RCGHSX"*aYRAEns FORHHQ

Service-senter for nringsdrivende
Regnskap, forretningstorsel,
bedritts-radgivning
Gran, 1914 Ytre Enebakk

- TO. 9247 74

FRISOR

Siw's salong
lIt. 92 8049

Roll Nssvo!d

Apent hver dag

VestlI, 1911 Flateby

Grendesenteret - 1911 Flateby

Aure 'a vorsen

Jan M. Johansen

Enebakk Antirust
lIt. 92 89 00

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

SJAFORSKOLER
CAUTE'S TRAFIKKSKOLE
pa Flateby
OppI.ring pa bit
Teorikurs
Fase II
TH. 92 88 51/71 4292

Bjerke
Härdesign

Kiasse A - Klasse B
TeorWtrs - KJMtImet'
Om nødvendig meter vi
hI kjeretimer I Enebakk

BILFIRMA
Flateby Antirust
KjØp og 8aIg av biler
Kommisjon
F opptil 100% tinansbistand.

MASKINENTREPR.
/ Bradrefle Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering og annen massetransPort.
Rllngen

BLIKKENSLAGER
OSVALD NORDI]
Alt I blikkenslagerarbeld
utf ores
1911 Flateby
Tit. 92 84 68

Svein Cullirandsen
Alt i biikkensiagerarbeid
utferes.
1911 Flateby
hf. 92 82 67

INNRAMMING
utsigts
rammeverksted
Alt I innramming
1911 Flateby. TIf. 9286 10
ogsá kveldstid
Spydeberg
RAMMEFORRETNING
Din spesialforretning

SALG AV KUNST
Tebo Senteret, 1820 Spydeberg
Tit. 88 85 90

EIENDOMSMEGLER
SELGE EIENDOM?
Kontakt

Mur, puss,
peiser og fliser
Tit. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

JERNO.VN. 2. 1400 SKI. TLF. 87 37 37

SP ES IA L FO R R ETNING EN

EL E KTRO N 1K K

Sandakers Trafikkskole
1400 Ski. Tit. 8737 10

Nordbyvn. 21, 1400 Ski
Of. 87 34 55

TH. 8370191721885

MURER

1911 Flateby

Rud Industriomr/ 4
1911 Flateby.
TH. 92 8772 1
P.928415

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
IlL EN MEG El GUNSTIG PRIS.
Bevervn. 11, 1914 Enebakk
lIt. 92 48 92. Mob.tlf. 094/11747

SJAFORSKOLER

Gutter 1972:

t.l

John A. Andresen

Scan consult
mottar fugler og dyr tO utstopping. Ogsa saig av fugler og dyr.

Alt I glassarbeider.

11if. 02/92 8070, 1911 Flateby

UNDERSTELLSBEHANDLING

Gutter 1973

Rep. av personbil, varebil,
lettere lastebiler.
Ate merker.

vflrygve E. An&esen
VI UTFORER ALT I ROHLEGGERAR8EID
TIL EN I,IEGET GUNSTIG PRIS
Vagrait25,l9t4Enebakk 111924354

Jan Haagensen
1912 Enebakk

Oppusslng og Iakkering
av taste- 09 personbller

Auto risert
bilverksted

Enebakk
rørleggerhedrift

BRENNLAKKERING

1. Anja HØnsi 2.41, 2. Trifle
Busengdal 2.55, 3. Ingvill
Skâr 3.01.

BILVERKSTEU

mobil 097/57 419 094/27 522

Tit. 92 81 62
Bjerkeveien 2
1911 Flateby

vfBjorn Brunstrom, Flateby

1. Martin Opsahi 5.56,

Ski Glassmestertorretning A/S

III. 92 85 06

Bjørns autolakk

Jenter 1973:

1. Hävard Stubberud 2.37.

Erik Kjelgaard

Varrne, sanitr, nybygg og rehabilitering.
UUeie av Iensepumper, vannsuger
09 hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk, III. 92 46 39

Mobil parafin,
fyringsolje, diesel,
smoreolje
lIt. 92 64 25
Mobiltlf. 094/19 559

BILLAKKERING

Jenter 1974:

GLASSMESTER

PREPARANT

KJELL BRENDJOAD

1. Heidi Knutsen 2.56, 2. Marianne Skár 3.06, 3. Line
Gjevik 3.34, 4. Janette Henriksen 3.58.

RORLEGGER

K•S-YrkeskIv
Askirnv. 1, 1820 Spydeberg

III. 02/88 8154
Langdagonsdag og
torsdag til kI. 19.00

STATSAUT. EENDOMSMEGLER

SVEIN H. HELLER as

Enebakk
Trans1ormor
verksted
Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

Mapkdag med gode Pa
'Od til Enebakkmbondene
a

As I-Driv I
Driv og As rnøttes til
kamp pa As Stadion og
det skuile vise seg a bli en
megetjevn kamp. Driv apnet godt og tok ledelsen i
kampen. As kom imidlertid sterkt tilbake og ledet
kampen 4-2 nâr det gjensto 6 minutter av kampen.
Da vàknet Driv-spillerne
igjen og scoret 3 ganger i
lØpet av de siste minuttene slik at de kunne ga
av banen med 5-4 sëier.

Ski I-Driv I:
Driv og Ski mØttes til
dyst pa Ski Stadion, og
Ski kom best i gang i kampen. Spillet jevnet seg
snart Ut og Driv kunne
kvittere ut det første malet. Det ble til slutt Driv
som tok hjem seieren med
3-1.
Drivs màl ble scoret av
Hans P. Haug og Glenn
RØkeness. Hele Driviaget
ma fá honnØr for sin
kjemping.

I kornâker'n

Enebakk IFs A-lag spilte
1-1 mot Pet pa hjemmebane
Laget leverte en meget
bra fØrste omgang, og det
er jo ikke akkurat daglig
kost for disse gutta, vanligvis er det andreomgangen som er lagets store
styrke.
Etter 26 minutter tok
Enebakk ledelsen ved
Trond Vidar Stubberud,
og det ble ogsa pauseresultatet.
Enebakk leverte ogsâ en
bra andre omgang, og selv
om Enebakk hadde de
kiart beste sjansene var
det Pet som scoret omgangens eneste mäl.

pa Haugstein:

Johan Ellingsen, Anders Lein, Erling Øverjordet og Agnar Flateby.

Enebakk-bøndene ble sist fredag grundig
orientert om hvordan de best kan føige med
sine kornákre. Da arrangerte Enebakk Landbrukskontor i samarbeid med Folio ForsØksring markdag pa Haugstein gârd pa Flateby
Sein vàronn

- Varonna var litt sein i dr. Det
ses blant annet pa at âkeren er
noe ujevn pa grunn av den rá varonna, sa herredsagronom Anders
Lein til Vignett. Pa spørsmal om
hvordan det varme vret virket
pa kornet svarte han: - Vi er ikke
glad for sann varme, vi Ønsker
oss regn og moderat varme.
Soppsykdommer

Ringleder Erling øverjordet
fra Folio Forsøksring konsentrerte seg mest om hvordan bØndene kan oppdage soppsykdommer i kornet, og hvordan de best
kan forebygge de skader det
medfØrer.
Kornet er nà inne i den mest
kritiske fasen, og dere bør gâ
over âkeren minst annenhver
dag for a se etter soppsjukdommer, sa øverjordet.

Soppsporer ligger i bakken fra
forrige kornsesong, og i regnvr
spres disse med regnet over pa
ârets korn. Jo hardere det regner,
jo stØrre er smittefaren.
lkke lus I Folio

Ringleder øverjordet kunne
fortelie Enebakk-bØndene at
man enná ikke hadde oppdaget
lus pa kornet i Folio-distriktet,
men derimot var det oppdaget til
dels store mengder meidugg, og
da spesielt pa enkeite arter av
bygg.
Norge er ett av de land i verden
som har strengest restriksjoner
pa bruk av kjemiske midier, og
det er iitt av en flora av soppdrepende midler bØndene ma
vre kjent med.
Farlig varme

Forrige heigs utrolige varme

og Torshov gârd i Ytre.
Vignett tok turen til Haugstein, der Johan
Ellingsen var vert for femten Enebakk-bonder. Deltakeisen var noe bedre pa Torshov,
med 25 deltakere,
var som sagt bØndene iite begeistret for. Den ga ifØlge ekspertene optimale muligheter for
sviskader pa kornet. Regn og
moderat varme er bØndenes Ønske nâr det gjelder en sommer til
kornets beste.
Reager raskt

Bonden har ikke all verdens tid
seg nar kornet fØrst er angrepet av sopp. Han bØr sprØyte
sá fort som mulig for a begrense
skadene mest mulig. - I âr kan
det vre aktueit med sprØyting
heit fram til august, kunne ringleder Øverjordet fortelle de frammØtte.
Ugrasmidlene som finnes i handelen er mange, og de virker pa
forskjellige kornsorter. IfØlge
øverjordet er det ikke noen midier som virker 100%, en virkningsgrad pa meiiom 75 og 90% ansa
han som svrt bra.

pa

OYEREN BENSIN
& SERVICE
1911 Flateby

Tilbud
Jerrykanne 201
Tennvske 2.51
Krokketspill

69.19.95 -

Service fra 09.00-16.00.
Eventuelt timebestilling.
Apningstider:
06.30-21.00
Mand.-fred
09.00-20.00
Lord.:
11.00-21.00
Sønd.:
Tif. (02) 92 81 32

