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Kjøp og saig av biler 
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100% finansierings- 

b/stand ordnes. 
Vi skaffer til vele 

de fieste bilmerker. 
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PA DEKKJAKT? Kjertil 

YTRE ENEBAKK 
BENS1N& 
SERVICE A.S 
1914YtreEnebakk 
BENSIN - OLJE REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Steil-radial stadig pa tflbud! 
Dekksatg og service til kI. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

TI!. (02) 924408 
EKOFISK 

TENKER DU BIL? 
Din forhandler 	•• .Opptil 1O O 9O 

iFollo 
finansiering 

•SaIg'Service.Reservedeler 	
ved kjøpavbil 

MITSUBISHI A CTROEN 
VAR SERVICE ER DIN GARANTI 

Knardahl BU ais 
Verkstedveien 9 1400 Ski Tetefon 87 04 60 

• Vignett tar 

0  fellesfepie 

Det nummeret du nâ holder i hânden er 
det siste fØr vi her i Vignett tar felles-
ferie. FØrste nummer etter ferien kom- 
mer 30. juli. 

Dette nummeret er 
aitsá det siste fØr Vig-
nett avvikler sin felles-
ferie, og vâre lesere og 
annonsØrer ma kiare 
seg uten Vignett i tre 
sommeruker. 

De som Ønsker a sen-
de inn leserinnlegg eller 
andre ting til Vignett, 
kan sende dette til var 
vanlige adresse: Vig-
nett, Boks 62, 1912 Ene-
bakk, 

Vi nsker váre lesere og annonsø-
rer en riktig god sommerferie! 

har mottatt søknad fra innehaverne Marit Soiheim og Ivar 
Gotaas am etablering av hestesenter. 

Se side 4og5 

Flateby Hestesenter 
F11._ EF1  L 	Ll  1.; 

Problemene ser ut til a tame seg opp for hestesenteret i Flatebydalen. 

Det mener Wiiliam Ilaug, fylkesveterinar for 
Akershus, Oslo og Østfold. 

I "Forskrifter om hestesenter" star det i kiar-
tekst: "Det er forbudt a drive oppstalling av hest 
for utleie eller utlân - nedenfor kalt hestesenter - 
uten tillatelse fra fylkesveterineren." 

I forbindelse med sine i kurs 1984, 85 og 86 bry-
ter Flateby Hestesenter denne loven. - Det er en 
direkte ulovlighet, sier fylkesveterinser Ilaug, 
som ikke har gitt senteret noen godkjennelse, og 
det er det altsá ulovlig a drive virksomhet av den-
ne typen uten hans godkjenning. 

Bekreftelsen for at utlãn av hester foregár uten tillatelse 
star pa iØpesedler utsendt av Flateby Hestesenter bde i 84, 
85 og 1986: " Ran skaffe hest til dem som ikke har med seg 
egen." 

Fy1kesveterinr Ilaug opplyser til Vignett at han heller ikke 



- aktuefle oppslag om 
ukens aktiviteter 

Betel 
har ikke mØter i 
juli. 
Velkommen til 
første motet etter 
ferien som er 3. 
aug. 

Vignett 
tar 	fellesferie. 
Ukene 28 - 29 og 
30 blir derfor avis-
frie. 

Kirkebygden og 
V. Enebakk 
Vannverk AL 
minner om regle-
ne for hagevan-
fling. 
Se annonse. 

Gudstjenesteliste 
Juli 1986 

6. juli ki. 11: Marl kirke 
v/Johannessen. 	Natt- 
verd. 
13. juli ki. 11: Enebakk 
kirke 	v/Johannessen. 
Nattverd. 
13. juli ki. 19.30: Granly, 
Dalefjerdingen v/Johan-
nessen. 
20. juli ki. 11: Mari kirke 
v/Helgheim. 
20. juli ki. 17: Stranden 
bedehus, Flateby v/Helg-
heim. 
27. juli ki. 11: Enebakk 
kirke. Olsok-gudstjenes-
te v/Helgheim. Etter 
gudstjenesten: Samvr 
pa Bygdetunet. 

P14K4TEN 

- HØr her, Hansen, jeg har 
oppdaget at Dc vet mer om tin-
gene her enn jeg selv, s fra ná 
av er Dc oppsagt. 

piLIiG! 
Studer 

annonsefle 

I 	 
R-ESOLUSJON 

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

Kicere Vignett 
Aksioncer.1  

Som aksjoncer i var egen lokalavis - VIGNETT - er du MED-
EIER I ET MEDIEPROSJEKT! Enebakk harfâtt sin egen loka-
lavis - blant annet takket vcere din aksjepost! 

I snart to àr har vi nã drevet VIGNETT, og det er ingen tvil 
om at vi er inne i en positiv utvikling. Redaksjonelt og Okono-
misk holder avisen pa a styrke sin posisjon. 

FrafØr kjempet tre lokalaviser om Enebakk som marked. In-
gen av dem klarte a dominere markedet. Akershus Arbeider-
blad og Øvre Smaalenene har Ca. 700 abonnenter, mens Øst-
landets Blad ligger i overkant av 300. 

VIGNETT kom pa markedet i august 1984, og gjennomsnittet 
allerede for 1985 ble 1.500 ABONNENTER! 

VIGNETT ER VERDENS STØRSTE AVIS - I ENEBAKK! 
I det gamle Badet' i Kirkebygden holder VIGNETT til, og 

der har vi klart a sikre nyc arbeidsplasser for fire enebakkin-
ger! 

Det har kostet a drive avisenfram, og defOrste halvannet ar 
drev vi med underskudd. Men allerede hØsten  1985 ble situasjo-
nen bedre, og ved utgangen av april i ar hadde vi et regnskap i 
balanse! 

Vi vii ikke bare i balanse - vi vil ha en bedrift som gar med 
overskudd, et overskudd som kan p10 yes tilbake i bedriften og 
gjØre avisen ENDA BEDRE! 

Til dette trenger vi PENGER, og pa generalforsamlingen i 
mars bestemte vi ossfor  a invitere gamle og nyc aksjoncerer til 
et nytt loft. Vi vedtok a utvide aksjekapitalen i A/S VIGNETT 
med minimum 50.000, maksimum 250.000 kroner. 

Vi inviterer med dette DEG, DIN FAMILIE OG DINE VEN-
NER til a vcere med pa denne styrkingen av VIGNETT. Om be-
lopet er stort eller lite, betyr ikke set mye: ALLE MONNER 
DRAR! 

Klipp ut kupongen under og send den til 
VIGNETT, Boks 62, 1912 ENEBAKK. 

JA, selvfØlgelig  vii jeg styrke VIGNETT, var egen lokalavis! 
Og tegner 	antall aksjer a kr 100,-! 

Navn: 	  

Adr.: 	  

Postnr.isted 	  

Det regner mye sØlv  over Enebakks plener i clisse gloheite sommerdager. Vanuspredere gar ncermest konstant til 
tross for de forskjellige vannverks restriksjoner rundt om i kommuñen. 

--- 

VIGNETT 

FRITT FORUM 

Styre og kiubbledere i Enebakk Larerlag 
har i mote 12. juni 1986 enstemmig vedtatt a 
oppfordre alle fØrskolelarere og larere om a 
fortsette Norsk Larerlags lØnnskamp.  Vi vii 
at kampen for høyere lØnn bl.a. skal komme 
til uttrykk ved at vi kun utfører  det arbeid og 
de plikter som er foreskrevet i lover og for-
skrifter for barnehage og skole. 

Dette vii I praksis bety at 
1) fØrskoiehrere tiisatt i Ene-
bakk kommune og i private 
barnehager i kommunen ik-
ke skal 
- pâta seg overtidsarbeid!vi-
kartimer 
- ha avslutninger pa kvelds-
tid 

arbeide utover 4 tlu ubun-
den tid, bi.a. til mØter/kon-
feranser med foreidre eller 
andre. 
- arrangere dugnader. 

2) og at 1rere tilsatt I 
grunnskolen I Enebakk kom-
mune ikke skal 
- pãta seg sensorarbeid 
- ta vikartimer 
- reise pa kiassetur utover 
bundet arbeidstid 
- ha klasseavslutninger pa 
1'veldstjd 

- ha mØter/konferanser med 
foreidre pa kveidstid 
- ha mØter med PPT, skolele-
ge eller andre utenom ar-
beidstida. Dette betyr at sli-
ke møter kun skal foregâ lie-
seplikttida. 

- pâta seg ekstraarbeid med 
avvikling av trafikkdag, akti-
vitetsdager eller liknende. 

Denne henstillingen til 
Enebakk Lrer1ags med-
iemmer gjeider i fØrste om-
gang fram til sommerferien 
1986 for 1rerne, og fram til 
15. august for barnehagene. 
Oppfordringer om nØdvendi-
ge og fortsatt aksjoner for 
barnehageâret!skoieâret 
1986187 vii bli drøftet .i lokal-
laget tidlig pa høsten. 

Enebakk Larér1ag 



I 	 

Sangen om Enebakk 
Tone: Mellom bakkar og berg 

Der med raumenes rike det ender, 
og det blinker i Øyerens vann, 
der deg hilser Enebakks grender 
som et eget vidunderlig land. 

Her du [inner nok leire og bakker 
som i Romeriks bygder mot nord. 
Neppe non bygd er mer vakker 
ogfortjener set helt godt et ord. 

SkjØnt er vestviddas store skogbelte 
ifra Ski ogforbi SiljebØl. 
Det er perler av vann som titt meldte: 
Her er folk, men ei lenger no'n stØl. 

Bakker er det med tungbratte jorder. 
Det a drive dem er en hel kunst. 
Her er vidder säJ7ate som border 
og i skogen litt og av myrdunst. 

Men det stiger og berg som ifjelland, 
sà du ei ma bort mange mu 
for a vc.ere ogferdes som fjellmann 
og päfjeligârd i RausjØ ta hvii. 

Helt til Østâsen kom du vel ikke, 
om du ei er en ekte neskall. 
Nesfolket lar seg ei lett utstikke. 
De har mere enn jord og apail. 

Gärder er her set gamle som noen 
og med hus i helt cerverdig stil. 
Det er BØrter, bred, Øst for -<moen, 
Kirke bygda-BØler - til Ringstad en mil. 

Det er Nes i mer enn enfjerding. 
Det er langt ifra Strand-Ruud til Gran. 
Mangen gârd er riktig en svcering. 
Mangt et smâbrukfØr ogsä sin mann. 

Det er kapeil pa Vestby-Østhaugen 
og med vakker utsikt over Mjer. 
Det star tett opp ved kommuneskauen 
og spØr: Kristus, har dufàtt  ham kjcer? 

-- 	og du selv ved din gode and leder 	  Ved byvegen det der er en mØlle  
Sagbrukflnnes i nesten hver krets. 	 oss mot r2ket ditt dag etter dag. 

Industri ellers? Folk ble fort lei den. 
Det vi no har gjør alle tilfreds. 

Vii ved Lyser'n du romantikk dyrke 
eller ga deg ved Igna en tur, 
kan du lettvint hente deg styrke 
ogfordrive alt det som gjør sur. 

Midt i bygda star enno var kirke 
ifra Norges gjeve stortid. 
Gud ma signe värt liv og várt virke 
Gud giframtid som kan bli rett blid. 

Sâ vi takker vi her som [ikkfeste 
bo i bygd som vàrt Enebakk no. 
Gud gi signing og fred med var neste 
og la landet motfager blomstring get. 

Mest av alt vi dog, Fader, deg beder, 
at med Jesus vi kan hoide lag. 

Harald Bakke - sokneprest i 
Enebakk fra 1930-1945 

Prestâ strØm  gir til lys og til varme, 
skjØnt den synes set rent liten, smal, 
og dens krefter har no lange arme 
fram til smà hus og allerstØrste sal. 

PS: Sangen er utlânt av Eivind Mellum, Dale-
fjerdingen. DS 
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KULTUR 
Opkestep- 

kups I 
august 

Kuiturstyret i Enebakk 
bevilget i sitt siste mote, 
19. juni 1 000 kroner til et 
orkesterkurs i Krâkstad. 
Kurset arrangeres av 
Akershus Skoleorkester-
forbund. 

Deitakeise pa kurset 
koster 500, og hittil er en 
enebakking tatt opp. Hun 
er fra Ytre, og heter Vivi 
Karistad Jensen, Kuitur-
styret har bevilget 1 000 
kroner, og det betyr at det 
vii vre piass til enda en 
enebakking pa kurset, 
som arrangeres i Krákstad 
fra 2. - 9. august, 

Stotte fil 
bapnekop 
Flateby Barnekor har 

fàtt bevilget 1 650 kroner 
til dekning av utgifter til 
dirigent, pianist og noter i 
forbindeise med et semi-
nar pa Flateby Samfunn-
shus, der koret fra Flateby 
hadde besØk av et kor fra 
GjØvik. 

- Seminarer av denne ty-
pe Flateby Barnekor her 
hadde iagt app til har vist 
seg a were av 
rung for utvilkingen av 
sang- og rnusikklag. bade 
sosialt, musikaisk og med 
hensyn til rekruttering, sa 
kuitursekretr Nils Petter 
Wiik I sin innstiliing til 
kuitutstyret. 

Bygdetunet 
bar Went 
I sommer 
Bygdetunet i Kirkebyg-

da vii vre Spent ved here 
anledninger i lØpet  av 
sommeren. Det bestemte 
kuiturstyret i sitt siste mo-
te. 

17., 24. og 31. august vii 
bygdetunet vre Spnet for 
omvisning i tiden fra 12.00 
- 15.00, 

St. Hans... 
I forrige nummer av Vig-

nett hadde vi en biidere-
portasje fra Srets St. 
Hans-feiring ved Lyseren. 

Der kom vii skade for a 
skrive at det var et skär i 
gieden for mange at bàiet 
ikke bie tent fØr kiokka 21. 
Enkeite barn vi snakket 
med synes det var i seine-
ste iaget. 

Tor Olsen, han som var 
ansvarlig for bàiet har 
ringt oss, og han oppiyser 
at han etter forespØrsei fra 
here utsatte a tenne bálet 
til kiokka bie 21, en haiv ti-
me senere en pianiagt. Det 
flotte St. Hans-vret var 
grunnen til dette. 

VIGNETT 

VVVV VVVVVVVVVVVVV 

VERV EN VENN TIL 	ett 
	V 

V 
V 

STØTT DIN EGEN LOKALAVIS!!!! V 
V For hver fly abonnent du verver til 

Vignett - din egen lokalavis 
	

V 
- leverer vi inn en 
	

V 
V 5 UKERS TIPPEKUPONG TIL EN VERDI A V KR 201 DI TT 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 sá snart V 
abonnenten har betalt: 	

V 
V Mitt navn: 	  
V 

Adr.: 	  
V 
V Postnr./sted:  	  

V 	 V 
Var adresse: 
Vigneti, Klokkerudâsen 1 Postboks 62, 1912 Enebakk 

V 	 V 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 



VIGNETT 

Ppoblemme , e tam er seg op 

Jostein Rudberg, senterets ncermeste nabo har anlagt sak mot innehaver-
ne. Dette bilciet er tattfra vinduet ncermest làven, og sier litt om hvor nár hu- 

set ligger. IfØlge Rudberg ligger hans hus ncrmere làven enn det huset til in-
nehaverne gjØr. 

Naboene folep seg..Iupt 
Vi føler oss grundig lurt av inne-

haverne av hestesenteret, sier nabo-
er av senteret til Vignett. 

- Det bor sju familier i omrâdet 
rundt Flateby Hestesenter, og i til-
legg fire hytteeiere. Alle er plaget av  

senteret, sier naboene. De preiserer 
at de ikke er imot hester, men for-
utsetningene de fikk da innehaver-
ne Gotaas og Soiheim startet opp er 
brutt pa alle fronter, hevder de. 

- Innehaverne av hestesenteret  

tar overhode ikke hensyn til oss - vi 
har sluttet a diskutere med de, ná 
gar vi gjennom andre kanaler, sier 
naboene, som Ønsker a were an-
onyme. 

OYVIND STROM 
Naboene Ønsker a arrestere 

StrØms uttalelser i forrige num-
mer av Vignett, og de er av den 
oppfatning at StrØm ikke har 
satt seg grundig nok inn i saken. 
- Tre ganger har vi invitert 
StrØm ned hit i Flatebydalen for 
A se pa forholdene, men han har 
av forskjellige grunner ikke hatt 
anledning, sier naboene. øyvind 
Strom var pa befaring med sam-
men med Bygningsrâdet, men 
naboene mener at en varsiet be-
faring ikke gir et riktig bilde av 
tilstandene ved hestesenteret. 
Det var pa bakgrunn av dette 
han ble invitert ned. Naboene 
opplyser til Vignett at andre 
medlemmer av Bygningsrâdet 
har butt invitert ned for a se pa 
forholdene, og at de møtte opp. 

- Strom bør se saken i sin he!-
het - dét er planlagt ett fritid-
somrade her nede, og dette bØr 
StrØm se pa som en helhet. Dot  

er ikke grunniag for et hestesen-
ter i denne størreisen nâr omrâde 
reguleres om til friareal, mener 
naboene rundt senteret. 
UTGANGSPUNKT 

Pa direkte spørsmâl til Gotaas 
fikk naboene til svar at han nâ 
hadde 22 hester ved senteret. Na-
boene opplyser til Vignett at nâr 
Gotaas flyttet ned var forutset-
ningen fra hans side 2-4 hester. 
IfØlge naboene har Gotaas sene-
re benektet dette, senest under 
en befaring distriktslege Landvik 
og helseutvalget hadde I forrige 
uke. 

Enkeite av naboene var selv 
med pa a hjelpe innehaverne av 
senteret med a komme igang, 
men hvis de hadde visst at dette 
skulle bli fØlgene vii de aidri lf-
tet en finger, sier de til Vignett. 

UTEN TILLATELSE 
- De kaller seg Flateby He-

stesenter. men de har aldri ftt  

noe etableringstilsagn, og kan ik-
ke kalie seg et hestesenter,sier 
naboene, og far altsâ stØtte av 
fylkesveterinr Ilaug. Han skal 
si j  eller nei til senteret, og deter 
kun Landbruksdepartementet 
som kan overprØve hans avgjØr-
else. 

- Sunt bondevett tilsier at en 
lave med snaue tre mâl jord ikke 
han vre noe grunniag for ett he-
stesenter med opp mot 30 hester, 
hevder naboene. - Det hØrer ikke 
hjemme noe sted, sier de. 

INGEN RIDESTI 
- Det finnes ikke en meter med 

ridesti, noe innehaverne hele ti-
den har framholdt overfor kom-
munen. De bruker den kom-
munale veien ned til øyeren som 
ridesti, hevder naboene. Nabo-
ene kan fortelie til Vignett at at 
det blant annet blir tilridd ville 
hester pa den kommunale veien 
ned til øyeren, der som kjent  

bathavna ligger med stor trafikk 
na i sommermanedene. 

RETTSAK 
De to nrmeste naboene til he-

stesenteret har anlagt privat 
rettsak mot innehaverne av he-
stesenteret, Marit Soiheim og 
Ivar Gotaas. Saken er anlagt 
med hensyn pa naboloven, og et-
ter det Vignett erfarer ønsket ik-
ke disse naboene noen som heist 
form for hestesenter der nede, og 
de har ogsa protestert fra første 
stund. 

UNGDOMSFIENDER?! 
Hvis hestesenteret ma stenge 

kjØrer det oss naboer Ut lokalt 
mot ungdommen som bruker 
senteret - men det er jo hverken 
hestene eller ungdommen vi er 
imot. Problemet er at innehaver-
ne ikke tar det miste hensyn til 
oss naboer. forutsetningen fra 
starten er brutt pa absolutt alle  

punkter, mener naboene - da 
med henvisning til Gotaas Ut-
talelser om 2-4 hester. I følge na-
boene er det n  altsâ nrmere 30 
hester. Naboene hâper na at det 
skal ga opp for kommunen hvem 
som ikke snakker sant i denne 
saken, og hvem som spiller med 
âpne kort. De er selv i alle fall ik-
ke i tvil. 

INGEN ULYKKER 
Foreløpig har det ikke for-

ekommet noen alvorlige ulykker 
I omrdet rundt senteret - noe 
naboene betrakter som helt Ut-
rolig. Nesten daglig opplever na-
boene hester ute av innhegnin-
gene, og ofte i stor fart ute pa 
veien. Naboene har utallige his-
toner rundt dette, og mange av 
dem en dokumentert gjennom fo-
tografier. IfØlge naboene har in-
nehaverne hardnakket nektet pa 
at dette han vrt tilfelle. 



Innehaverne av Flateby Hestesenter, Marit Soiheim og Ivar Gotaas ma tale sterk kritikkfra 
naboer og ikke minstfylkes•veterincer Ilaug, som betegner driften som direkte ulovlig. 

Asgeip Hansen svape.p stpom 
Etter a ha lest siste utgave av 

Vignett, finner jeg det nØdvendig a 
knytte noen kommentarer til opp-
slagene vedrØrende Flateby Hes- 

tesenter. 
At Frps representant i bygnings-

râdet, Øyvind StrØm, offentlig be-
skylder meg for ikke a were seriØs 

nok, far sa vre. Derimot gir hans 
handlemate i denne saken stØrre 
grunn til bekymring. 

SAKSBEHANDLING 
Under pâberopelse av saks-

behandlingsfeil, henvisning 
til brev fra fylkesmannen og 
angrep pa sâvel bygningssjef 
som Øvrige bygningsrâdsmed-
lemmer, gâr øyvind StrØm 
hardt Ut. Jeg deler hans syns-
punkter i at bygningsrádet da 
saken ble pâbegynt ikke had-
de alle dokumenter i sakens 
anliggende, og at behandlin-
gen i râdet derfor har vrt 
vanskelig. Saken har under 
behandlingen stadig butt til-
fØrt nye momenter, men Øvri-
ge pâstander f.r stâ helt for 
StrØms egen regning. 

ANDRE MOMENTER 
Under galloppen nevner ik-

ke Frps representant med ett 
ord fylkesveterinrens syn pa 
driftsformen ved Hestesen-
teret. Pr. i dag er den begren-
set til a vre en oppstal- 

lingsplass for hester. For-
holdene i omràdet ansees ik-
ke som tilstrekkelig tilret-
teiagt for bl.a. utstrakt kurs-
virksomhet. 

Hesteholdet er dessuten 
Øket betydelig utover det som 
opprinnelig var pa tale. Den 
vesentlige Økningen av aktivi-
tetene i omrâdet, spesielt i 
sommermânedene, har fort til 
kiager fra flere av naboene. 

Videre mangler omrâdet pr. 
1 dag tilfredsstillende kloak-
kering for a tale en utvidet be-
lastning, noe ogsâ distriktsle-
gen har pâpekt. 

Disse faktorene synes ikke 
a tillegges betydning fra Frps 
representant i bygningsrâdet. 

FRIOMRADET 
KFLATEBY BRUK 

Mens denne saken har vrt 
under behandling, har Ene-
bakk kommunestyre vedtatt 

en flatereguieringsplan for fri-
omrádet <<Flateby Bruk>. Pla-
nen omfatter foruten selve fri-
omràdet, areal til Modellen 
Motorklubb. Flateby Bâtfore-
ning og eksisterende boliger. 
Omradet som berØres, er det 
som i dag benyttes til aktivi-
teter for Flateby Hestesenter. 

Jeg pâpekte allerede under 
kommunestyrets behandling 
av saken at det var konflikter 
i omrâdet, og at det var en 
svakhet at planforslaget ikke 
omfattet hesteaktivitetene. 

KU VENDING 
Dette har fØrt til at jeg har 

endret standpunkt I saken, og 
forelØpig gâr inn for at Flate-
by Hestesenter ma fortsette 
driften med det antail hester 
som far plass I de opprinneli-
ge dyrerommene. En utvidel-
se av driften slik det er sØkt 
om, vii etter min mening slik 

forholdene ligger til rette I 
dag, fØre  til en for stor be-
lastning pa omradet. 

Disse momentene ble gjen-
nomgâtt med Frps repre-
sentant under en lengre tele-
fonsamtale pa formiddagen 
fØr bygningsrádsmØtet. Pa-
standene om at jeg ikke har 
kommet med begrunnelser 
for a endre standpunkt, med-
fØrer derfor ikke riktighet. 

StrØms utspiul 1 saken ser 
jeg pa som utiØp  for ergrelse 
over a ha kommet I mindre-
tall i en sak som pa forhand 
synes a ga i hans favor. Hvis 
dette skal vre Frps frem-
gangsmate ogsa I kommende 
saker I bygningsradet, synes 
jeg det er bekymringsfullt. 

For Øvrig er jeg ogsâ I frem-
tiden villig til a pata meg det 
nØdvendige ubehag det matte 
medfØre a skulle endre stand-
punkt 1 saker hvis sakens Ut-
vikling skulle tilsi det. 

HVA NA? 
Siste ord i saken er ikke 

sagt. Flateby Hestesenter dri-
ves av landets fremste heste-
folk og betyr noe positivt for 
bygda. Det bØr kunne tilret-
telegges for hesteaktiviteter 1 
Enebakk. 

Et fremskritt yule muligens 
vre a bringe sammen repre-
sentanter for de som bor I om-
radet, heste-folket, bat-folket 
og kommunens planleggere, 
for a diskutere mulige iØsnin-
ger fØr  den endelige detalj-re-
guleringen av <<Fiateby Bruk>> 
firmer sted. Anlegging av se-
parate ridestier som gir grei 
adgang til eventuell ridebane 
er kanskje et virkemiddel som 
tar rimelig hensyn til de fleste 
berØrte parter. En vellykket 
utforming av vârt fremtidige 
friomrade krever en innsats! 

God sommer! 
Asgeir Hansen 

(nestleder, bygnin srãdet) 

for hestesentepet 
Bygningsrãdet har sagt kiart ifra om at he-

stesenteret i Flatebydalen far begrense drif-
ten av hensyn til naboene i omrâdet, 

- Etter det vi har fâtt opplyst er det plass til 
8-10 hester i de godkjente dyrerommene A ta 
i bruk hele grunnplanet og gjØdselkjeller er 
ikke aktuelt, sier formannen i bygningsrâdet 
Jorunn Buer til Vignett. 

FRIOMRADEpROBLEM 
Saken rundt Flateby He-

stesenter har versert i lang 
tid, og under behandlingen 
av denne vedtok kommune-
styret en flateregulerings-
plan for "Flateby Bruk". In-
nenfor omrâdet ligger de ek-
sisterende boliger, Modellen 
Motorklubb og báthavna. 
Det er som kjent I dette om-
râdet at blant annet heste-
senterets ridebane ligger. 

- Med sâ mye som opptil 30 
hester i omrãdet er det kiart 
at det blir en konfliktsitua-
sjon mellom hestesenteret og 
friomrâdet, sier Jorunn Buer. 

REALT A SI NEI 
Bygningsrâdets formann, 

Jorunn Buer er av den opp-
fatning at det var realt av 
Bygningsrâdet a Si nei nâ. - 
Det er for liten plass rundt 
bruket til sà mye som 30 hes-
ter, sier hun. 

30 hester er etter hennes 
mening heller ikke i trâd med 
det som var forutsetningene 
da saken kom opp. - Nabo-
ene er fØrt bak lyset, kanskje 
ikke bevisst, men saken har  

jo fâtt et stØrre omfang enn 
det det som var forutsatt. 

GODKJENNNG? 
Det er altsâ fylkesveterin-

ren som har det avgjØrende 
ordet i hestesentersaken, og 
han er som kjent av den opp-
fatning at senteret driver 
uten godkjenning - og der-
med ulovlig. 

Man kanjo spørre seg hvor-
dan Stranden skole pa Flate-
by kunne benytte senteret til 
valgfagsundervisning nàr det 
star uten godkjennelse fra 
den Øverste myndighet in-
nenfor dette omrâdet. 

Fylkesveterjnr 	Ilaug 
presiserer at det er dyrevern-
loven - der blant annet "for-
skrifter om hestesenter" inn-
gár, han har a holde seg til 
nar han skal avgjøre om til-
latelse for drift av hestesen-
teret skal gis - eller eventuelt 
avslas. 

- StØy, traflkksikkerhet og 
andre slike forhold er det 
kommunale myndigheter 
som avgjør, sier fylkesveteri-
nr Ilaug til Vignett. 



ENVEISKJORIN,G FOR DAMENE 

RETT PA MAL 
.1 denne kampen fikk vi se 

noe vi har savnet hos damela-
get tidligere I sesongen. Na 
gikk alle rett pa n1, uten a 
spille for omstendelig. 

Allerede etter fire minutter 
ble Nina Ekenes spilt fram i 
midten, og hun satt ballen ro-
hg til venstre for Fets keeper. 

To minutter senere var det 
Idun Aaslis tur, hun ble spilt 
nydelig fram av Elise Svens- 

son pa hØyrekanten - 2-0. 
Nár 20 minutter av omgan-

gen var passert, hadde Nina 
Ekenes og Idun Aasli sØrget 
for at Enebakk ledet 4-0, og 
Fet var fulistendig spilt Ut 
over sidelinja. 

Mot slutten av omgangen 
fastsatte Lena Hole og Idun 
Aasli pauseresultatet til 6-0. 

TAMMERE I ANDRE 
Enebakk-damene var na-

turlig nok trygge pa seier et-
ter den gnistrende første-
omgangen, og laget slappet 
nok litt av i begynnelsen av 
andre omgang. Fet kom litt 
mer med i kampen, men da 
Lena Hole Øket til 7-0 etter ett 
kvarter knakk Fet helt sam-
men, og málene kom som per-
ler pa en snor. 
I lØpet  av fire minutter Øket 
Nina Ekenes ledelsen til 10-0 
med et hat-trick. 

Mot slutten av kampen fast-
satte Anita Lindberg og Nina 
Ekenes sluttresultatet til 12-0. 

Nina Ekenes, Idun Aasli og 
Lena Hole var Enebakks tre 
beste spillere, med Idun Aasli 
som kampens store spiller. 

Enebakks damelag sendte et tafatt lag til-
bake til Fetsund med 0-12 i bagasjen sist 
torsdag, da de mØtte Fet pa gressbanen i 
Kirkebygda. Stillingen var 6-0 ved pause, 
og keeper Nina Karisen var ikke borti bal-
len fØr  i det 25. minutt. Det sier litt om Ene-
bakk-damenes totale overlegenhet i denne 
kampen. 

Nina Ekenes signerte seks av Enebakks 
tolv mal. 

- 
.......... 

Kampens store spiller - Idun Aasli dundre inn 2-0 for Enebakk, og Fets keeper hadde in-
gen muligheter til a stoppe skuddet. 

Om Enebakk etter et k 0 
bukett i den andre en av disse varme s 
i skulderveska oppover bakkene hj 
Mjcr eller Väg. 
ANNERLEDES I ENEBAKK 

Annerledes da a vokse opp i asfalt o 
leilighet eller kanskje hØyt  svevende 
drabantbyen. Annerledes - men ikke 
Vi menneskr er na engang shik at vi 
nes var egen barndom nãr vi har kom 
verden. - Hvilke oppvekstvilkàr kan 
bakk har sine vann og sine skoger, 
vennlige bomiljØ og sin oversikteligh 
star bl.a i kjøpmannen pa hjØrnet, 1 
som kommer og henter barna, karuse 
ler familiekosen pa Lyseren om somr 
bakk grunn til a skamme seg over 
fritidshjem for barn som trenger tihs 
til a satse pa ungdomskulturelhe tilt 
skolemusikk og en ufleksibel boligp 
MANGE SATSET PA ENEBAKK 

PA tross av dette er vi mange som' 
og pa vondt. Dere som er barnefødt 
tilbake, dere satset. Og vi som kom 
som barn av foreldre som fikk rime 
satset vi ogsa - I alle fall en god del 
og ferdig med ungdomsskolen. (det' 
kebygda). Noen av 055 gikk videre 
ste) begynte a jobbe og satte aihere 
bakk-ungdommens store <,must,, , 
20-aringer kunne man se khassekari 
hammer og spiker pa egen elendon 
ser eller for de flestes vedkommen 
dratprisen var naturlig nok hØyere 
10-15 ar tidligere da den store innfl 
var likevel innenfor grensen av hvr 
ne makte. Og de aller fleste bygde 
husene opp som paddehatter, pa F 
da og Dalefjerdingen. Nybyggerfe 
over. Snart var det ikke mange to: 
sekameratene inn i sine typehus m 
Gifta seg med ungdomskjreste 
kone (for barnehageplasser eller r 
Noen ar seinere flyttet noen av der 
heter - separt, skilt, enshig eller ut 
nen historie. 
UT AV ENEBAKK FOR UTDAN 

I mellomtida hadde noen av o 

Kristin Heistad - innflytter, utflytter og 
hytteflytter i Enebakkkommer i denne artik-
kelen med en del synspunkter pa den bolig-
politikken Enebakk kommune fØrer nar det 
gjelder bruksendringer. Kall det gjerne et 
apropos til Svartholsaken. 

Av Kristin Heistad 
Det er vakkert i Enebakk midtsommers. Naturen er pa sittfrodigste. 

Prestekra gene kneiser stolt pa enga, âkeren grØnnes  og vokser, vannet 
glitrer innbydende bldtt med behagelig badetemperatur. Fint a mere 
barn i Enebakk nd. Skolefri  ogferie, sol og sommer, is og brus og bare 
en liten shorts pa en brun kropp. - Jeg husker godt hvordan det var et 
holde en rennende saftis  i den ene hânden og en tØrst  markblomst- 

I. 

/ 

/ 
Det er vakkert i Enebakk nà nr prestekragene star i blomst skriver Kirsten Heistad i denne artikkeien, som hand-

ler om huset som var hytte, men som ailer heist skuile vcert hus... 

VIGNETT 



ROTARY GA MIDL ER TIL MEXICO 

 

278 000 KRONER 
I det distriktet Enebakk 

tilhØrer ble det samlet inn 
125 000 kroner, og de andre 
distriktene i Norge bidr 

med 39 000 kroner. Disse 
pengene ble sendt til Ro-
tary-fondet som doblet be-
lØpet. 

Kjell SØrli forteller til 
Vignett at Rotary-fondet 
dobler midler som blir 
skaffet til veie av de for-
skjellige kiubbene, yel og 
merke hvis fondet har god-
kjent bakgrunnen for Ro-
tarys engasjement. Nâr 
det gjalt hjelpen til Mexi-
co, var jo det naturlig. 

SAMARBEID 
Enebakk Rotary ligger i 

distrikt 226, som innbefat-
ter østfold og Akerhus hae 
opprettet et samarbeid for 
katastrofehjelp med Rota- 

ry-distriktet i Mexico. Ro-
tary er en verdensomspen-
nende organisasjon og har 
medlemmer i de fleste 
land over hele verden. 

Kirkens NØdhjelp skal 
gjenomføre hjelpen for de 

to distriktene, og KN er 
meget veirennomert som 
hjelpeorganisasjon. 

ROTARY ER FAGFOLK 
Rotary er en organisajon 

av fagfolk, og arbeider i 

det stille for a skape me!-
lommenneskelig forstáel-
Se. Et medlem i Rotary 
kalles en rotarianer, og er 
med i et fellesskap over he-
le verden basert pa res-
pekt for enkeltindividet. 

1 800 medlemmer av Rotary Internati-
onal i distrikt 226, der blant andre Enebakk 
Rotary hører  hjemme samlet nylig inn over 
125 000 kroner, som rotarianerne selv ga til 
et hjelpeprosjekt i Mexico i samarbeid med 
Kirkens NØdhjelp. 

Avtroppende formann i Enebakk Rotary, 
Kjell SØrli forteller til Vignett at Enebakk 
Rotary ogsã bidro med midler til denne ak-
sjonen. 
JORDSKJEL VET 

Bakgrunnen for Rotarys 
engasjement for Mexico er 
naturlig nok den tragiske 
jordskjelvkatastrofen som 
rammet Mexico City, ho-
vedstaden med 19 milli-
oner 'innbyggere. Spesielt 
gikk det Ut over de aller 
fattigste i Mexico - og dem 
er det uendelig mange av. 
Dârlige hus ble ett lett 
bytte for et jordskjelv av 
sá kraftig kaliber som det-
te. 

I mai âr skrev generalsekretcer Jan Ericsen fra Kirkens NØdhjelp og guvernØr Ivar 
Samsetfra Rotary under avtalen om et to-a rig hjelpeprosjekt i Mexico. Ivar Sanset er gu-
vernør i det distriktet der Enebakk er ogsá er med. 

It 	 

VIGNETT 

nmunest-ure'v-e 
rimerdagene med vâtt hàndkle 
iver fra badetur pa Lyseren, 

rafikk-kaos i en mØrk  bygârds-
iende etasje i biokkjungeien i 
dvendigvis verre eller bedre. - 
ker sammeniikninger og min-

t dit at vi har satt egne barn til 
vii vi tilby barna vare? - Ene-
prestekrageenger, sitt barne-

Tryggheten finnes der, den be-
som kjenner deg, skolebussen 
nnene vinterstid, ar etter âr, el-
n. pa den annen side har Ene-

idig barnehagedekning, ingen 
Iter skoletid, liten politisk vilje 

fritidstiibud utover idrett og 
kk. 

t a satse pa Enebakk - pa godt 
rgda med rØtter i generasjoner 
ende engang pa 60- og 70-taiiet 
meboiigtomter <<pa landet>>, vi 
ss. Men først  matte vi bli store 
engang alle gikk pa skole i Kir-
pier andre steder, andre (de fle-
a i gang med a pianiegge Ene-
!ius pa egen tomt! Som knapt 
er i sving med hakke og spade, 
rvet gjennom famiiieforbindei-
jennom Tomteseiskapet. Kva-
Lt 1980 enn hva som var tilfeile 
en til bygda tok til, men prisen 
jennomsnittiig arsmnntekt kun-
ige1ig Husbankhus. sa grodde 
v og i Ytre, og noen i Kirkebyg-
vokste og bredte seg raskt Ut-
gjen. Side om side flyttet kias-
dippet pien og fin bil utenfor. - 
ikk barn og hjemmevrende 
fantes jo ikke i mils omkrets). 
)g inn i hverandres kjelierleiiig-

- men det er for sâ vidt en an- 

I en periode i Oslo eller andre 

steder for a gjøre oss ferdig med utdanning, for a jobbe og/eller for rett 
og siett a komme vekk en stund fØr  vi bestemte oss for hvor vi Ønsket a 
etabiere oss. Jeg var en av dem. Jeg flyttet fra bygda for a utdanne meg 
og for a komme bort en periode. Samtidig giftet jeg meg med en inn-
flytta enebakking og fikk barn. Studenter har som kjent ikke sa mye a 
rutte med, ailer minst nar de har barn a forsØrge. Etter noen ar i <<Ut-
lendighet>> begynte vi a sØke nar Tomteselskapet en sjeiden gang la ut 
tomter for saig. 

Med henhoidsvis 11 og 13 ars botid i kommunen endte vi iangt nede 
pa iista og ble føigeiig ikke tiideit tomt. A kjØpe hus kom for var del ik-
ke pa tale med de prisene som markedet etter hvert har presset til det 
maksimale - og tatt i betraktning var Økonomiske situasjon. Studenter 
yule vi dessuten forbli enda et par ar. Et ieieforhoid yule butt usikkert 
og lite a satse pa med to barn a ta hensyn til. Vi Ønsket 055 enten en 
tomt for husbygging eller et rimelig hus i fredeiige omgivelser som kun-
ne gi stabilitet, trivsel og gode oppvekstviikar for barna. 

sa fant vi det vi lette etter, om enn ikke sa komfortabelt, tidsmessig 
og praktisk innrettet som vi hadde tenkt. Men med en drØm av en tomt 
som hadde brbusker og prestekrageeng, vannet i nrheten og skogen 
som gjerde rundt huset. Huset, ja. For det var virkeliget hus. - Stort og 
godt i to etasjer, vinterkaidt men med fine vedovner og doble vinduer. 
Et hus a bli glad i og med rikeuigpotensia1e. Et hus som lengtet etter 
folk, til a bli gjort noe med, til a bebos. Alt dette til en pris vi kunne 
makte. Vi gjorde enda til et meget godt kjØp. 
HUSET VAR HYTTE... 

Det var bare en hake ved det hele. For huset var ikke hus, det var hyt-
te. Vannet var i brØnnen  og doen var ute. Og hytta var huset, selv med 
sine langt over 100 m2. 

Nrmeste nabo var hus, og det var hus og hytter i skjØnn  forening i 
omradet. Noe typisk hyttestrØk var det derfor ikke. Vi kom med maling 
og noen nye mØbler utpa hØstparten. Hyttä var var. Jentene fikk huske-
stativ og vi fikk seivplukka sopp til middagsmaten. 

I veikanten sto noen naboer og lurte pa om vi ikke skuile skuile flytte 
inn - permanent. For vann la man bare inn og do ble det en rad med 
uansett. Det lønte  seg ikke a spØrre  om by til sant! 

Vi 10 litt av det. Enebakkingene er na en gang uk seg sjØl, tenkte vi, 
sin egen herre og treli til daudan dag. SjØl mente vi det var best a gjØre 
som den boviydige, men akk, sa godtroende borger, nemlig a sØke - og 
sØke, pa skjema etter skjema og siden vente og hape. Bruksendring 
Ønsket vi og ventet vi og, utslippstillatelse ba vi om-I den forbindeise 
hadde vi forhørt oss om muuighet for a instailere enytt kioakkrensean-
iegg - Biovac - som var butt testet og anbefalt p4 kryss og tvers - og 
som var funnet likes a* hØyverdig  som et offentlig reisesystem. Skulie vi 
flytte til Enebakk igjen na - som smabarnsforeldre\- yule vi ha by til a 
bo i huset vart, og fire mennesker inkiusiv bleiebarn krever som kjent 
tilfredsstiilende bo- og sanitrforhoid. 

Familie og venner i Enbakk ventet spent med oss. Dette matte da ga  

bra?! I mellomtida matte vi selge OBOS-leiligheten og flytte inn pa 
familieleiuighet tiiknyttet Studentsamskipnaden i Oslo for a finansiere 
eiendomskjØpet. Heller bo trangt og biubig i Oslo med oseaner av plass 
bade ute og inne i Enebakk, var mottoet. Tjansett hvordan saken ut-
vikiet seg Ønsket vi a beholde paradiset vart. Ingen kunne nekte oss a 
dra dit sa snart vi hadde tid og anledning! 

BRUKSENDRINGER ER ØMTALIG STOFF 
Som utflytta enebakkinger flest holder vi Vignett - og snart kunne vi 

lese om Kai Svarthol som hadde f.tt sin bruksendringssØknad avslatt. 
Og i kjØlvannet av det, pressedekningen av hele dette ømtaiige saks-
komplekset som hyttefoiket har <<pãført>< bygda. 

Ikke lenge etter ua bygningsradets avslag i postkassa. 
Begrunnet i (sitat) <<verning av vassdrag og jord- og skogbruksomra-

de osv>>. Og Biovac renseaniegg - holdt ikke det for bygningsradets vur-
deringer? 

- Ikke et ord om den saken. Et avsalg var et avslag, et prinsipp var et 
prinsipp. Vi ga oss ikke og anket saken inn for kommunestyret. Og det-
te er aitsá skrevet pa grunniag av vedtak i kommunestyret na m juni. 

<<Kiage pa bygningsradets flertallsvedtak tas ikke til fØlge<>. Vedtatt 
med 29 mot 3 stemmer! 
IKKE sA LETT VINTERSTID 

Enebakk, Enebakk. sa vakker na midtsommers, sa frodig, sa som-
merhet. Leiligheten i Oslo er trang, men pa hytta har vi lys og luft og 
rom. Det gar bra a bruke utedo pa denne arstida, bade for iiten og stor. 

Men sommeren er kort i Enebakk og Norge. Om noen knappe mane-
der ligger snØen  hvit pa bakken og det blir kaldt. Det tar tid a varme 
opp et stort hus som bare kan benyttes i heigene vinterstid, det er 
krongiete a smelte snø og varme vann for a vaske sma barnestomper. 

5-áringen kan ikke regne med a sla fØlge med fetteren sin nâr hun om 
to ár skal begynne pa skoben. De voksnes planer om jobb og fritid i Ene-
bakk ma skrmnlegges. 

Jeg slipper jo a. ergre meg over ikke a fa plass til 14ringen i barnehage 
- eller fritidshjem til den eldste fordi det ikke finnes verken det ene eller 
det andre. Og jeg slipper mubigens ogsa a irritere meg over en merkebig 
kommunal fordelingspobitikk na nar jeg ikke bor - og helber vel ikke 
kommer til a bo i Enebakk. Senere kommunestyrevedtak kommer vel 
hØyst sannsynlig ikke til a gjeide meg og min familie. 

Slik er na engang vi mennesker. Vi har en tendens til a fØlge god gam-
mel vane, og far ikke den ene do og vann, sa skal ikke den andre fh det 
helber og det skal man ikke forandre pa. Enebakk er vel heiler ikke be-
rømt for sin nytenkning. 

Imens forandrer i able fall naturen seg. Sommer blir hØst - og snart 
flytter familien fra sommerferien pa hytta - 160 m2  og nesten 4 ma! tomt 
- til hØst og vinterlivet pa 50m2  i Oslo by. 

Fortsatt god 
sommer! 



Tore Slette fra Hammeren er mannen bak disse flotte 
kurvene. De erfiettet av hegg og seije. 

Ir 

VIGNETT 

Rom- megpot.. bildevev 0g,  'kupVf1etting 

FOR BONDEKVI N.NELA GET 
Enebakk Bondekvinnelag møttes til som-

meravslutning pa bygdetunet sist fredag i 
et strálende midtsommervar. 
RØmmegrØt, bildevev, kurvfletting og 

vassdragene pa Romerike var de viktigste 
ingrediensene denne kvelden. 
- Veret er nesten litt for bra, og oppmø-

tet yule nok vert større  med dãrligere vr. 
Mange er jo opptatt pa jordene i sánt vr, 
sa Bondekvinnelagets formann, Marit Tys-
dal til Vignett. 

VARM ROMMEGROT 
Felt og varm rØmmegrØt  i 

srdels sterk midtsommer-
varme kan virke litt pussig pa 
mange, men a bytte ut rØm-
megrøten med vassgraut blir 
nok ikke aktuelt, selv am for-
mann Marit Tysdal muntert 
slo frampà am dette for neste 
árs midtsommeravslutning. 

KURS- 
FRAMVISNING 
Midtsommertreffet pa byg-

detunet markerte ogsâ av-
slutningen pa to kurs i Bon-
dekvinnelagets. regi: Kurvflet-
ting og bildevev. 
Pa kurvflettingskurset sto 

Enebakks egen kurvmaker pa 
Vik i Ytre, Hans Pederstad for 

opplringen. Han kunne 
dessverre ikke mote pa av-
slutningen pa Bygdetunet. 
Fire deltakere hadde han 

pa kurset, likt fordelt mellom 
kjØnnene deltok, og det var 
solid hândverk de kunne vise 
app. Bent Slette fra Ham-
meren kunne fortelle at O. filet-
te kurver av hegg og selje ikke 
bare er enkelt. Ikke minst sli-
ter det hardt pa hendene fØr 
en begynner a fà sving pa sa-
kene - spesielt spikkengen av 
fhisene sam skulle benyttes 
tok visst pa. 
Bildevevkurset hadde noe 

bedre deltakelse med âtte 
stykker pa kurset, og kursie-
der for dette var Eva MjØnli. 
Dette kurset gikk paralleilt 

Mor og datter med rØmmegrØt  pa bygdetunet. Etter Randi 
smil a dØmme smakte detfortreffelig. 

og Anne Marit UngersfleSS 

Randi Solberg fra Kirkebygda har lagd denne bildeve-
yen av en lØvetann  sam  bleframvist sammen med flere an-
dre pa Bondekvinnelagets sommeravslutning pa Bygdetu-
net fredag. 

med kurvflettinga. 
Bildevev er en arbeidsform 

for de virkelig tâlmodige fikk 
vi hØre av de sam har greie pa 
det. Det er langsomt og ikke 
minst nØyaktig arbeide sam 
star i hØysete nâr bildeveven 
skal tas I bruk. 
Deltakerne hadde virkelig 

lrt noe pa kurset, og det var 
ikke uten stoithet deltakerne 
utstilte sine bilder - av god 
kvalitet. 
ØYEREN 
Bondekvinnelagets egen 

Ase Killerud orienterte om 
handlingsprogrammet for et 
renere øyeren, som nylig er 
butt ekstra aktuelt etter at 
det ble utgitt en "Veiviser for 
vassdragene pa Romerike". 
Ase Killerud fortalte oss litt 
am hvilken betydning øyeren 
har hatt for Enebakk i et men 
histarisk perspektiv - blant 
annet med flØting og sag-
bruksdrift. 
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FERIEKLIER PA 

BOMULLSBUKSER I 
ALLE FARGER 

198 

ALLE KJOLER 	30% 

SKJORT, BLUSER OG JAKKER 

1/2  PRIS 

KUNNGJORINGER 

Kiftebygden og Y.-Enebakk 
Vannvepk AL 

Reglene for hagevanning med slange innskjerpes. 
Det ma bare vannes til fastsatte tider med ½" slange. 
Misbruk vii bli pâtalt. 
Totalforbud mot vanning med slange kan bli innfØrt. 

Henry Henriksen og 
Arne Svarthoel 

Harpet matjord 
og støpesand  selges tilkjØrt. 

Tif. 92 49 20 e. ki. 19.00 

Annonser leses 
av folk flest 

OPTISK  SYNSPROVE. 
SKI 

01agj 
1Jatekkkevt 

VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSKVARER 

KE as 
Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 87 05 24 
bet 	

IN KRO 

PTIS 
GH  

Apent tU kL 22.00 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TIf. 8748 24 e. kI. 17. 

Flateby Jepn & Fame 
Bjerkesenteret - 1911 Flateby 

1Ff] . 1]IILJsiTifIiui1r-Ti. 

JERNVARER - SEMENT 
- KJOKKENARTIKLER 

- FARVEHANDEL 
TLF. 92 87 40 

Invester feriepengene 

fornuftig! 

15%.PtABATT 
pa alle lagerførte 

SALONGwGRUPPER 
Tilbudet gjelder t.o.m. 15. juh 

Apningstider: Mandag-fredag: 10-19. Lordag 9-14 
GOD SERVICE - GOD KVALITET - RIMELIGE PRISER 

1tvtv's 	 Oa 
LOVSTAD INDUSTRIFELT I SPYDEBERG - HELT INNTIL E18 - III. 02168 80 55  

KJOP (JUN KONTANTEP - Vt HJELPER DEC MED FINANSIERINGEN 

14fHO&isJ4 1S4145 
Alit' ftk fIM$ 

• 
f Tpygdekontop 

Kontoret vii were stengt hver onsdag f.o.m. 1. juli. 
Telefon-henvendelse bes lagt til andre dager. 
Vi anmoder vârt publikum om a sende pr. post, samt av-
tale time. 

* 

ER MVF 8PWRE 

RING INN 
eruaMI '72.6550  

SeWhogst av ved 
Henv. Ungersnes Gárd. 

Tif. 92 40 09 

VIGNETT 

munestyret forutsatte under 
behandlingen av budsjett for 
1986, og hans innstilling gikk 
pa avslag av sØknaden. 

Under den budsjettbe-
handlingen ble det vedtatt a 
styrke lØnnssiden  i Flateby 
Ungdomssklubb med 25 000 
kroner i forhold til det rád-
mannen hadde foreslàtt, og 
kulturstyret har senere styr-
ket denne posten ytterligere 
med 30 000 kroner fra egen re-
servepost. Og nâ har for-
mannskapet bevilget ytterli-
gere 20 000 kroner. 

UNG I ENEBAKK 
For noen ár tilbake ble det 

foretatt en spØrreundersøkel-
se i Enebakk, den bar navnet 
"Ung i Enebakk". Kultur-
styret vedtok under behand-
lingen av sitt forsiag til lang-
tidsbudsjett følgende opp-
trapping av stillingsressurse-
ne for klubbdrift i Enebakk: 

1. Økte stillingsressurser til 
Flateby Ungdomsklubb utfra 
den opptrappingsplan kiub-
ben har anbefalt. 

2. Hel stilling som kiubble-
der i Ytre Enebakk fra 1988. 
Gradvis opptrapping av del-
tidsstillinger. 

3. Utvidelse av stillings-
rammer for Kirkebygden 
Ungdomssklubb. 

IfØlge Nils Petter Wiik er 
dette helt i trád med kom-
munestyrets vedtak under 
behandlingen av "Ung i Ene-
bakk". 

IKKE BARE KLUBB 
Kulturstyret uttrykker stor 

bekymring for utviklingen 
blant ungdom i kommunen. 
Spesielt foruroligende er nar-
kotika- og alkoholmisbruk 
blant stadig yngre alders-
grupper I kommunen, noe og-
sâ tidligere feltarbeider Kai 
Svarthol, flere ganger har p0-
engtert overfor kommunens 
politikere. 

Ungdomsproblemene 	i 
Enebakk har rãdmannen tatt 
opp med konstituert sosi-
alsjef Johnsen, og han har og-
sá kontaktet helse- og sosi-
aistyret for a fá en vurdering. 

- Ungdomsklubbdrift er 
kun ett av tiltakene en kan 
sette inn ford fá istand en be-
dring av ungdomsmiljøet, 
sier Halvorsen. 

BEGRAVELSESBYRAER 

Chr. Stensruds Efti. A/S 
Ski Begravelses- og 

Kremasjonsbyrà 
Asenvn. 3 - 1400 Ski 

(02)*87 30 GO 
HELE DØGNET 

Sveums Blomsterforretning 
og Begravelseshyrä 

Holger Sveurn 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrøm 

Telefon blomsterforretnng 71 14 11 
Telefon begravelsesbyra 71 48 30 
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ç g 	Vigirdeg 
- 	minimum  

- 1000 KRONER 
for din gumle 

7 motorsag 
I1J:
I1I  

J. 
iIkI 	III' 

Yemlig pth 	icr. 4.920, 	V,rJig pis 	hr. 4.998,- 
- kwibyIe, isimmi hr. .0001-  -. hwthyl!e!  minimw,i Ur. 1.000,- 
Du betuler muksimum icr. 3.920,- Du betaler rr Lsenum icr. 3.998,- 

$usqvarna 238 
3,1 Hk15,3 kg 
• Nytt tenningssystem gir 
lettere start • Helautoma-
tisk kjedebrems stopper 
kjedet Iynraskt ved kast 
uansett hvordan sagen 
holdes • Smal sagkropp 
gir smidighet ved kvisting 
• Stort luft- og fortilter 
oker driftsikkerhet under 
alle forhold 

Husqvarna 154 
3,9 Hk16,1 kg 
• Spesialtrimmet Iuftinn-
tak gir best mulig drifts-
temperatur • Lay vekt og 
høy effekt • Meget lavt 
lyd- 09 vibrasjonsnivà 
• Helautomatisk kjede-
brems stopper kjedet 
Iynraskt ved kast uansett 
hvordan sagen holdes 

Vaer rusk - antallet or begrenset 
Vs.. p.riser. Pc.ssns ,can vafiereJoe fra 14 ornandier ti tornandier. 

Forhandler 

Hektner Gãrd,2008 FJERINGBY, 
TIf. (02) 837041 

APNINGSTIDER I JULI 

Hverd. 9.00-16.00 
Lord... 9.00-13.00 

VD 
sose r ledresKUN  

bla J 

98.- 

30% P6 

0  SOMMERVARER 

LAVPRIS 

NOR1DA a-s 
( 	Bât.Bâtutstyr 

SKI 
• 4A., fidstA65t0f 
• abincniisere 23-30 fdt 
• Btutstr - Bunnpriser 
• Johnson - Tohatsu 

Honda outboard 
• Buster bäthengere 

SaIg/utIee 
• Helârsutstil!ing 
• Bruktbâtlormidling 
• Finansiering 

Apent hver dag 10-19 
Lord. 10-15 

test 

"411% 	

Zzeo'V6 

Tárnvfl; EIkngs- ' 
I ,jrudäsen 

I a-s 
ât.tutsyr 

Verkstedvn. 5 B 
(Industrifeflet) 

Ski - TH. 87 09 90 

Sthre 

Foig med 

I 

no3rmiljoet 

[ES 

VIGNETT SOKER ETTER 

Ansvaplig Pedaktop 
Var redaktor har sagt opp sin stilling pga. miIitrtjeneste. Derfor er vi nâ pa jakt etter 
hans etterfølger. 

Du ma ha erfaring fra journalistyrket og disponere bil. 

Kjennskap til fotografering og morkeromsarbeid er en forutsetning. 

Lonn etter avtale. 

Nrmere opplysninger fás ved henvendelse til Knut Evensen, tif. arb. 9245 17, 
p. 2225 10, for 10. juli. 

Skriftlig soknad sendes Knut Evensen, Borgv. 2, 1914 Y. Enebakk, innen 30. juli. 

ecc/O 
Føttenes 

sandaler 
drøm 

Damesandal 
Natur 
Str. 36-41 

kr2291 

SOMMERSALG. 

Herreklaw 

- 30-50% 
One Step 

Parkaksen 
Ski 

TIf. 87 53 33 

Heppesandal'.  

Natur 
Mr. 41-45 

kr2 9 
SOMMERTID FRA 16.6. 

Mand., tirsd., onsd. og fred. W. 10.00-16.00 
Torsd. 10.00-17.00. Lord. 10.00-14.00 

JL1
1/)  aa/amz SJc' 

Grendesenteret - 1911 Flateby 
TIf. (02)92 83 74 

U 

w 	 

STILLING LEDIG 

Butikkmedarbeider 
Vi sØker heltids/deltidshjelp for tiltredelse 1. aug. -86. 

Henv. Ruud, tlf. 92 84 95 

Bjerke Dagligvare A/S 
Flateby 

Ring 4146 35 
og bli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra kr. 50 pr. ár. 
For barn i nod. 

\$/ REDD BARNA 

U TIf.: (02) 4146 35 

VI G N EU 

; 
K*S Ypkesklap 

ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG 
TELEFON (02) 88 81 54 

Larigdag onsdag og torsdag til kI. 19.00 



I 

Stremsborg & 
Enersen A/S 

uttoreraII I óI'lnstalthsjoner 
1912 Enebakk 1ff. 92 63 00 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 
TIf. 92 82 90 

Asveien 7, 1911 Flateby 

Annonser leses 

av folk flest 
Enebakk Antirust 

1911 Flateby 
Till. 92 89 00 

MARKISER RORLEGGER 

MURER EIENDOMSMEGLER UNDERSTELLSBEHANDLIN  C 

ELEKTRONIKK SJAFORSKOLER SJAFORSKOLER SP ES IAL FOR R ETNING EN 

GLASSMESTER 

Ski Glassmester- 
forretning A/S 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

Ii!. 87 34 55 

BILFIRMA 

Flateby Antirust 
Will og saig av biler 

Kommisjon 
opptil 100% finansbistand. 

TH. 02192 8070, 1911 Flateby 

MASKINENTREPR. 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplane-
ring og annen massetrans- 
pOrt. 	RIingen 

TH. 83 70 19/72 16 85 

B LIK K E NSLAG ER 

OSVALD NORDLI 
Alt I bilkkenslagerarbeld 

utf ores 
1911 Flateby 
Iii!. 92 84 68 

Svein Guibrandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utføres. 
1911 Flateby 
TIf. 92 82 67 

INNRAMMING 
utsi 

rammeverksted 
Alt i innramming 

1911 Flateby. TIf. 92 86 10 
ogsâ kveidstid 

Spydeberg 
RAMMEFORREINING 

Din spesialforretning 
SALG AV KUNST 

Tebo Senteret, 1820 Spydeberg 
Tlf. 88 85 90 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

Se vr utstiiling 

av sanitr-

utstyr - 

kjøkken-

innredning og 

baderoms-

mebler. 

FINANSIERING 

EN 
VARME A/s  

AU1 VVS CORLEGGER 

Stramsv. 100, Stremmen 
TIf. 71 4597 / 71 45 98. 

PREPARANT 

CS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere 
fra 2-8 m2 . 

TH. 837019 
Mobil. 094/23 576 

PAR FYM ERI 

Sissels part ymeri 
hf 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret 1911 Flateby 

Scan consult 
Service-senter for riringsdrivende 

Regnskap, forrelningsforsel, 
bednfls-rádgivning 

Gran, 1914 VIre Enebakk 
TIf. 92 47 74 

FRISOR 

Siw's salong 
lIt. 92 80 49 

Apent hver dag 
Grendesenteret - 1911 Flateby 

Bjerke 
Ilärdesign 

TO. 92 81 62 
Bjerkeveien 2 
1911 Flateby 

TOM NILSEN 
rnottar fugler og dyr til utstop- 
ping. Ogsâ salg av fugler 09 dyr. 
Smàttaveien 3 B, 1911 Fla- 
teby. Tif. 92 85 90. 

BRENSEL 

Esso diesel, paraf in 
09 tyringsolje 
TO. 92 81 24 

Roll NssvoId 
VostlI, 1911 Flateby 

Mobil parafin, 
fyririgsolje, diesel, 

smøreolje 

TH. 92 64 25 
Mobiltlf. 094/19 559 
Jan Haagensen 

1912 Enebakk 

Interessant! Morsomt! 
NØdvendg! 

VEDLIKEHOLD 
MODERNISERING 
NYANLEGG 

VIG N EU 

DROSJER 

Bit VERKSTED 

El LAG  Kjed.nv,.SsIOSsCrte 
I 

TAN N LEG E 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

111. kI. 9.00-15.00 	92 87 39 
Tit. utenom konlortid 	928031 

Kvelder, Iørdag etter avtale. 

Enebakk 
Tannteknikk 

TANNTEKNIKERM ESTER 
LASZLO FARAGO 

Grevlingveien 71, 1914 Ytre 
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82. 

ELEKTRO-MEKAISK VERKSIEII 

0. Freitag & Co 
Elektro-Mekanlsk - Verksted 

Produksjon - reparasjon 
Sterkstrom - svakstrom 

611 — elektro 
Posthoks 77, 1912 Enebakk 

TI!. 021926294 
—, — — — — 

EL-INSTALLASJON 

INSTALLASJONSFIRMA 
KJELL BRENDJORD 
IJTFØRER ALT  

EL.INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flabby 

711.928694 MobillIt. 094/26165 

ENEBARK KUDESER VICE 

Saig og service av 
kjøle- og fryseutstyr. 

Henv. Magne Hansen 
1912 Enebakk, tlf. 92 64 79 

Mobil 094/20 241 

Fag & Service 

CATERING 

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

Catering - Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
Tit. (02) 92 88 60 

CONTAINERUTLEIE 

Enebakk 
rØrleggérbedrift 

vlrrygve E. Andiesen 
VI UTFØRER ALT I RØRLEGGERARBEID 

TIL EN MEGET GtJNSTIG PRIS 
vagrNn. 25,1914 Enebakk Ti!. 92 43 54 

John A. Andresen 
IJTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

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

TI!. 924892. Mob,tlf, 094/11 747 

REGNSKAP 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk — 
Tit. (02) 92 63 03 

rRi MCDL AV NORSC( 

RCG4S8AP$UYRAERI FORENING 

BILLAKKERING 

BjØrns autolakk 
v/Bjorn Brunstrom, Flateby 

TI!. 92 85 06 
Oppus5ing 09 Iakkering 
av iaste 09 personbiler 
BRENNLAKKERING 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER as 
JERNB.VN. 2. 1400 SKI. TLF. 87 37 37 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE 
pa Flateby 

OppIring pa bil 
Teorikurs 
Fase II 

hf. 92 88 51/71 42 92 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski. Tit. 8737 10 

Ktasse A - Kiasse B 
Teorllwrs - Kjørehimer 
Om nodvendig møter vi 
til kjøretimer i Enebakk 

AlIft  
	 K•SYrkesk1r 

Askiew. 1,1820 Spydeberg 
lIt. 0218881 54 

Langdag onsdag 09 

torsdag Iii kI. 1900 

Enebakk 
Transtormor 

verksted 
Hoks 27, 1911 Flateby, 

TIf. 92 05 40 

MODULIA KJØKKEN 
Aft i GULV/VEGG 
fliser 

Kjakhen-u 09 
FI/shusef ujs 

Storgt. 35 v/kirken, 
Lillestrøm. lIt. 71 43 79. 

Tormod Gran 
Flateby 

TH. 92 80 75 
MobiltIf. 094/30 553 

DØGNVAKT 

Ole GunnerSen 
Ekebergdalefl 
TIf. 9265 06 

Mobiltelf. 094/34 527 
DØGNVAKT 

Edith Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TIf. 9241 24 

MobiltIf. 094/39 754 
DØGNVAKT 

SOP WS 80$ FAOMANNEN KJ0P YVS 80$ FAGMANNE14 

Autorisert 
bilverksted 

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

LIE B'YEt 
Rud Industriomr 

1911 Flateby. 
TH. 92 87 72 4 ty 
P. 92 84 15 

Enebakk 
Markiseservice 

M1ther Perilennef' Gwdintirett 
Inneh. Leif Vedai 

Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 
tO. 92 45 58 

Erik KJelgaard 
Varme, sanhtr, nybygg og reha-
biiitesing. 
I..ILieie av lensepumper, vannsuger 
09 hoytrykksspyling. 
1914 Ytre Enebakk, TI!. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 



OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Tilbud 

Jerrykanne 201 	69.- 
Tennvske 2.51 	19. 
KrokketspiU 	95.- 
Service fra 09.00-16.00. 
Eventuelt timebestilling. 

Apningstider: 
Mand.-f red.: 	06.30-21.00 
Lord 	09.00-20.00 
Sond.: 	11.00-21.00 

TIf. (02) 92 81 32 

'dreSmaalenenes. pr. 

Kirkebygda ung-
domsklubb fikk like-
yel bevilget midler 
til nyc lokaler under 
behandlingen 	av 
kommunens lang-
tidsbudsjett for pen-
oden 1987-90. Râd- 
mann 	Halvorsen 
hadde i sitt forsiag 
foreslátt a overfØre 
disse midlene til 
ungdomsklubb I det 
kommende 	sam- 
funnshuset i Ytre. 

Arbeiderpartiet 	fikk 
gjennomslag for a bevilge 
1,2 millioner kroner til det-
te formálet. Det medfØrer 
at Kirkebygda ungdoms-
klubb likevel far sine 
sterkt tiltrengte lokaler. 

Som kjent er de nâv-
rende lokalene i andre 
etasje pa brannstasjonen 
alt annet en tilfredstil-
lende. Vanndrypp fra tak 
og vegger har vrt et av 
problemene kiubben har 
hatt a stri med den siste ti-
den. 

  

E km  

 

DILT.--..EN 
I august 

Arets Enebakk-
dilt arrangeres i ár 
den 31. august, nes-
ten en mâned tidlige-
re cnn 1 fjor. 

Enebakk IF og IL 
Driv star ogsã i ár 
sammen som ar-
rangører, og dette 
âret gâr starten fra 
Drivplassen I Ytre, 
og ma! en Streifinn 
pa Flateby. 

LØypa er 17 kilometer, 
ikke akkurat noen kort 
tur, men "dilten" er ápen 
bade for aktive, mosjonis-
ter og "termoslØpere". 

ArrangØren opplyser at 
det som vanlig er lagt inn 
litt humor i ârets Ene-
bakk-dilt, blant annet skal 
en jury kâre det beste ek-
teparet som fullfører. 

Oppfordringen fra ar-
rangørene er kiar: Ta med 
deg hele familien og still 
opp i "termosklassen" - da 
kan du fá en fin tur gjen-
nom Østmarka fra Ytre til 
Flateby. Da trenger du ik-
ke a stresse, ta den tida du 
trenger. 

Om du velger a lØpe kan 
du .10  i aile fall lure med 
deg naboen. Her er det ik-
ke snakk om a slà "svens-
ken" - men nabo'n! 

20 000. e k.stpa to. 
FLATEBY UIVGBOM$KLUBB 

Formannskapet sa 
mandag kveld en-
stemmig ja til en til-
leggsbevilgning pa 20 
000 kroner til Flateby 
Ungdomsklubb. Det-
te er tredje gang sa-
ken er butt behand-
let, og de to fØrste 
gangene sa formann-
skapet nei. 

- Jeg er svart over-
rasket og glad. Dette 
betyr at politikerne i 
Enebakk begynner a 
forstâ hva vi driver 
med, sier klubbleder 
Astrid Strom til Vig-
nett. Kultursekretar 
Nils Petter Wiik er 
ogsã svart fornøyd 
med formannskapets 
tilleggsbevilgning. 

Kiubbleder Astrid Strom slàr ut med armene i glede over atformannskapet tilleggsbevilget 
20 000 kroner til Flateby Ungdomsklubb mandag. - Det viser at politikerne begynner àforstâ 
litt av hva forebyggende ungdomsarbeid gâr ut pa, sier hun - tydelig overrasket over resulta- 
tet. 	 . 	. 

FOLG KOMMUNESTYRET 
- Vi yule la kiubben fâ mu-

ligheten til a drive innen no-
genlunde rammer ogsà i an-
dre haivár, sier varaordfØrer 
Per Kongsnes (Ap) til Vig-
nett. 

Han vii ogsà presisere at 
Flateby Undomsklubb neste 
âr har a fØlge de retningslin-
jer kommunen setter opp for 
driften. - Hvis ikke klubb-
ledelsen er villig til a fØlge 
kommunestyret setter de 
driften I fare. De ma respek-
tere at det er kommunestyret 
som fatter vedtak og dispo-
nerer midlene, sier Kongsnes. 

- Hvis kiubben neste àr 
handler pa tilsvarende mate 
med a gà mot kommune-
styrets forutsetninger for 
hvordan midler til deltidsan-
satte skal benyttes, vii det ik-
ke bli snakk om tilleggsbe-
vilgninger neste ár, sier han. 

GLEDE LUG 
- Dette var en gledelig fly- 

het. Na han kiubben opp-
rettholde en brukbar stan-
dard ogsâ i andre halvár. Det-
te ma vi se i sammenheng 
med at kommunestyret be-
vilget 100 000 kroner árlig un-
der behandlingen av lang-
tidsbudsjettet til ungdomsar-
beid i Enebakk, sier en glad 
og overrasket Nils Petter Wi-
ik til Vignett. 

TREDJE GANG 
Da formannskapet be-

handlet denne saken man-
dag, var det tredje gangen 
den var oppe til behandling, 
aile gangene etter søknad fra 
kulturstyret. 

Saken ble behandiet 3. 
mars og 14. april i a  i for-
mannskapet, og sØknadene 
ble avslàtt begge ganger. Be- 

handlingen av saken i disse 
to mØtene gjaldt en tilleggs-
bevulgning pa 40 000 kroner, 
men fra kulturstyrets side 
var den siste sØknaden redu-
sert med 10 000 kroner - fra 
40 000 til 30 000 kroner. Na sa 
aitsâ formannskapet j  til 20 
000 kroner. SØknaden er i 
praksis ikke redusert. Kui-
turstyret har selv bevilget 10 
000 kroner av egen reserve-
post, siik at Flateby Ung-
domsklubb nâ har mottatt 
75% av kuiturstyrets totale 
reservepost. 

STERK OKNING 
Ràdmann BjØrn Halvorsen 

pàpeker i sine kommentarer 
til formannskapet nok en 
gang pa at dette er en sterk 

Økning I forhold til hva korn-
Forts. side 9 (1) 

Fallittepkimping og kun Satsepa' Flateby 
Det mener kultursekretr 

Nils Petter Wiik, som ser en 
oppfølging av "Ung i Ene-
bakk" som en mulighet til a 
opprettholde og utvikle ung-
domsklubbvirksomheten tre 
steder i kommunen. Det sier  

han nár han skisserer to a!-
ternativer til videre klubb-
drift i Enebakk. 

Det andre aiternativet han 
skisserer innebrer at alie 
tulgjengelige ressurser kraft-
samies og prioriteres til en  

del av kommunen. For Øye-
biikket er det kun pa Flateby 
at lokaiitetene innbyr til mai 
rettet klubbvirksomhet I trád 
med kommunens mâlsetting, 
mener han. - Dette er en 
fal1itterklring nár det gjel- 

der kommunens forebyg-
gende ungdomsarbeid, og jeg 
kan ikke anbefale en slik 
iØsning. Det vii ogsã were et 
slag i ansiktet pa ungdom i 
Kirkebygda og i Ytre, mener 
Wiik. 


