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Lokalavis for Enebakk

Vignett bar sett pao matvareprisene:

inimale. ppisfopskjellep
TENK SERVICE

MIN

Vignett
har
vert pa prisjakt i
Enebakks ãtte daligvareforretnjnger for a se pa prisene.
Konkiusjon er
War: Det er sver
smá prisforskjeller ute og gàr. Det
betyr i praksis at
hvis forretningene
ikke kiarer a presse prisene lavere,
vii det were servicen som avgjØr
hvilken butikk
kundene velger.
Løkens Matsenter A/S i Ytre kan
smykke seg med
tittelen Enebakks
billigste matv areEt knippe matvarer fra et kjØleskap - hvor du kjØper dem spiller liten rolle. Forskjellene
forretning. Bjerke blant
Enebakks matvareforretninger nàr det gjelder mat er svcert smâ.
pa
Dagligvarer
Flateby ble den len var drøye 50
Den største Undersøkelsen
dyreste. Forskjel- kroner.
overraskelsen for er foretatt 23. og
4
var del var at Wi!- 24. juli.
ham Haaland I
Dalefjerdingen
Se midten
ble
nummer
to.
En 45 ár gammel mann fra Lillestrøm

Druknet ved Flateby

mistet livet i Øyeren utenfor Flateby sist
onsdag. En 40 fir gammel kvinne som var
med i samme bâten ble reddet av to ungdommer fra Spydeberg.
• Ingen av de to ombord i bâten brukte Ilytevest. Det er
kiart at det har vrt drukket
alkohol ombord i bâten, og
politiet kan ikke utelukke at
det har vrt ársaken til ulykken.

Politiet stiller gsá spØrsmaistegn med hvordan begge
kunne ha havnet I vannet, og
politiets teori er at den ene
har ramlet i vannet, og den
andre har prØvd a redde vedkommende.
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FRITT FORUM FPP . ,-i.ngen: 9Pq.nn_
til beky, ping
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for
lange innlegg etter beste skjønn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og
adresse.

Gudstjenesteliste
til 3. august 1986
Enebakk
Ki. 11.00: Mari kirke
v/Helgheim. Nattverd.
Ki. 19.30: Granly, Dalefjerdingen
v/Helgheim.

BRYLLUP

feires 2. august av Runa
KjØlle og Bjorn Einar Sannerud. Vielse I Gamle
Aker kirke, Oslo, ki. 14.00.
Adresse: Brudeparet KjØ1le, Gaupev. 15, 1914 Ytre
Enebakk.

P1414TIN
- aktuelle oppslag om
ukens aktiviteter

Enebakk Helselag arrangerer tur for eldre/
pensjonister fredag 8.
aug. Se annonse.
Betel starter opp igjen
etter ferien sØndag 3/8.
Se annonse.

•PROBLEMER. ER
t1i for A loses
Svar til naboene i Øyerenveien
Det kan da ikke vre hestesenterets problem at Rudberg ikke
har større tomt enn det han har.
Driftsbygningen stod til saigs
lenge for vi kjØpte den. Hvis han
Ønsket seg stØrre plass, hadde
han full anledning til a kjØpe lenge fØr oss.
Da vi hadde kjØpt driftsbygningen, kom Rudberg (Jostein)
med følgende forslag: Hvis han
fikk deler av eiendommen, kunne
han ta rØrarbeidet i láven. Dette
var helt uakseptabelt fra var side.
Det er ikke riktig at det bor syv
familier og fire hytteeiere i omrâdet. Dette "omrâdet" blir større
og stØrre for hver gang Vignett
kommer ut. Har naboene helt
glemt de ti andre familiene som
bor i omrâdet, men som ikke er
plaget?

Det har aidri fra var side vrt
noen forutsetning at bygningen
pa 300 kvm. i to plan kun skulle
romme vare to hester. Man kjøper ikke en sâ stor bygning og anlegger en 20-60 meters ridebane
for to hester. Da kunne vi fortsatt
bodd pa SØrum Fritidsgard, hvor
vi hadde vâre to hester plassert i
en Moelvenbrakke utenfor huset.
Vi vil ogsa minne en av naboene som er butt lurt, GeirRudberg, pa at det var han som hjalp
oss med a sveise opp de 18 boksene vi na har i lavens grunnplan.
Vi vil ogsà minne Geir Rudberg
pa at da vi fØrst sonderte terrenget her nede, foreslo grunneier Morchen at vi skulle legge
ridebanen der hvor Geir Rudberg har sitt hus idag. Geir Rudberg tok kontakt med oss, og forSe side 3 (1)

Svar til Asgeir Hansen
HØyres bygningsradsmedlem,
Asgeir Hansen, hevder i sitt svar
til meg i Vignett 2. juli at Flateby
Hestesenter pr. idag ikke har tilfredsstillende kloakkforhold til a
ta imot utslipp Ira sa mange som
er samlet der under kursvirksomheten om sommeren. Han viser
ogsa til at distrikslege Landvik
papeker dette.
Hansens hukommelse burde
vre sa god atjeg ikke behØver a
minne ham pa at han selv pa
bygningsrádsmøte 19. juni i a,
da Landvik var til stede i radet,
spurte Landvik direkte om kbakkforholdene var tilfredsstillende ved senteret. Landvik bekrefter da at senteret har søkt
om a îa benytte mobil toalettbrakke, noe som vii lØse den siden av saken - sa det er bare tull
A trekke fram dette til forsvar for
sin nye holdning i saken.
Hva med andre aktiviteter i
Flatebydalen, Hansen? Motorklubben med sine minst 100 medlemmer, har disse tilfredsstillende kloakkforhold? Gar brukerne her hjem for a ga pa do?
Det blir vel kanskje disse aktiviteter det skal legges hindringer i veien for neste gang, hvis
det skal vre snakk om ordnede

kloakkforhold i Flatebydalen.
Jeg bare spØr!
UKJENTE UTTALELSER

Asgeir Hansen skriver ogsá at
jeg "under galoppen" ikke nevner med et ord Fylkesveterinrens syn pa driftsformen ved hestesenteret. Dette er riktig det
Hansen, og det kommer seg jo av,
som du sikkert vet, at bygningsradet aldri har ftt seg forelagt
noen negative synspunkter fra
Fylkesveterinren, men er butt
bedt om a gi en uttalelse om hvilken del av laven som godkjennes
som dyrerom. De uttalelser som
veterinren gjØr i Vignett 2. juli
var saledes ikke kjent for bygningsradet, da vi behandlet saken. Om eierne av hestesenteret
har sendt de sØknader de skal til
Fylkesveterinren eller ikke er i
sa tilfelle bygningsradet uvedkommende, da disse søknader/
godkjenninger gár direkte pa
dyrevernloven, og berØrer kun
hestenes ye og vel.
Hansen kuvending i denne saken begrunner han blant annet
med disse ovenstaende argumenter. Han sknivër ogsâ at han gjennomgikk disse med meg i en teleSe siste side (2)

FoIg med
narrniIjoet
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- Vi som har wire beste venner
b/ant bøkene oppdager snart at vi
har de beste bøkene b/ant vâre
venner.

1)

- Jeg kan dessverre ikke betale, doktor! Jeg slo av pa' tempoet som de anbefalte og ni harjeg
fsitt sparken.
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Skonnerten "Svanen" ser du pa dette bildet. I disse dager befinner 26 medlemmer og lederefra Flateby Ungdomsklubb seg ombord her, for tredje àret pa rad. Vi háper a komme tilbake med bilder fra turen senere.
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Vi forbeholder oss retten til kutte ned
lange innlegg etter beste skIonn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og
adresse.
r

SPEKULATIVT.

H

I-sid e-oppslag
Jeg vii med dette rette opp uttaleiser i Vignett 11. juni i ãr.
Journalisten har gjennom feilaktige opplysninger laget en artikkei som ogsâ ved sin fremstilling avsier en dom.
Uten a vre sikker pa noe slynges det bilder av en Ødeiagt
bil, som biandes sammen med
pâstander om slâsskamp med
bruk av stokker og to grusomme
pØbler mot en uskyidig person.
Dette er ikke sant. Jeg bekiager selvfØlgeiig den krangei
som ble provosert fram og den
siâssing jeg selv var med pa, jeg
skulle Ønske dette ugjort.
Videre vii jeg ha sagt at journalisten, ved A gá Ut med en silk
artikkei viser meget dârlig presseetikk.
Han bØr vite at det er farlig a
piske opp en hetssternning i ct
lite samfunn som vart.
Journalisten skriver sitat: "VitneavhØr vii paga denne uken for

A fâ kiarlagt hendelsesforløpet."
Journalisten burde vrt varsommere med sine uttaleser, i det
minste dempet ned "krigsoverskriftene".
Det kunne sikkert vrt trykket mange bilder og vrt skrevet
mange sensasjonsartikler gjennom ârene fra fester pa lokalene
her i Enebakk, hvis den rette
skribenten hadde fâtt sla seg lØs i
en lokalavis.
Det er ikke vanskelig a fâ fjra
til a bii til fern hØns i en liten
bygd som var.
Richard Hauga, Flateby
Hauga viser til mine uttalelser
naT Vignett skriver "VitneavhØr
vii pãg d"'e 'LkenJ7ráfâkiarlagthende1sesjorlØpeteg
bare opplyse at disse opplysningene er znnhentet red Lensmannskontoret i Enebakk.
Red.

star at vi kun disponerer Ca. tre
mál. De vet utmerket godt at vi
har kontrakt med grunneier om
disponering av 35 mal. Dette er
sá mye at vi ikke har bruk for alt,
slik at andre lâner deler av omrâdet til sine hester. Vi kan ogsa
opplyse at Oslos stØrste ridesenter, Oslo Ridehus, med sine 70
hester ikke har beite i det hele
tatt.
Ridestien som ble laget i fjor
sommer er for darlig til at vi kan
bruke den. Det er for mye stein
og fjeli. For a fA den brukbar ma
vi kjØre pa en del sand. Dette
hadde ogsa blitt gjort, men kommunen har vrt og stukket ut en
ny trasé, silk at ridestien skal
planeres Ut. Dette ble vi fortalt at
skulle igangsettes i fjor host.
Grunneier Sundby har igjen
funnet en ny iØsning pa dette
problemet ved a gi oss tiliatelse
til a hugge de trrne sam star
inntil jordekanten, slik at vi kan
ga langs jordet app til riksveien.
Dette arbeidet er ogsa igangsatt.
Hvis naboene Ønsker a farsere
dette, inviterer vi gjerne til dugnad.
Ville hester finnes ikke i det hele tatt i Norge. Deter noe alle vet.
Men at vi har tamme hester til
innridning, er riktig.
Det er av stor viktighet at dyr
far en korrekt inn1ring fra begynnelsen av. Det er ogsa riktig
at vi ma bruke den kommunale
veien fra laven og ned til ridebanen. Dette kan vel ikke vre
ulovlig?
Vi benekter ikke at det har
kommet iØse hester. Det har
skjedd og vil sikkert skje igjen.
Men at det skjer nesten daglig er
vel a ta noe hardt I. Jeg traff selv
pa en hest som kom gaende langs
riksveien. Denne hadde brutt seg

har konferert med Fylkesveterinrens kontor. Etter en vurdering av Deres virksamhet og pa
grunniag av opplysninger De
selv har gitt angaende driften,
tinner man at Deres stall foreløpig ikke omfattes av disse
forskrifter."
Dette godtok selvfølgeiig ikke
naboene og paklaget videre. Saken har vrt belt app til Landbruksdepartementet. Dette sier
litt am hvor tvilsom denne saken
er. I brev av 3.1.86 fra Fylkesveterinr Ilaug skriver han:
"Landbruksdepartementet har
slatt fast at driften ikke kan karakteriseres som hestesenter etter forskrifter am hestesenter,
paragraf 1."
Men departementet uttaler videre i samme sak at virksamheten pa Flateby imidlertid vil falle
inn under dyrevernioven, og da
srlig lavens paragraf 16, am
drift av dyrepensjanat 0.1. Drift
av slik virksomhet krever lØyve
fra Fylkesveterinren.
Han skriver videre at uttalelse
fra helserad og bygningsrad ma
vedlegges sØknaden. Helseutvalget bar behandlet sØknaden, og
skriver i brev av 3.2.86: "Helseutvalget bar ingen innvendinger
mat at Flateby Hestesenter
gadkjennes sam hestesenter."
Uttalelse fra bygningsràdet foreligger ikke enna, da saken er til
behandling has Fylkesmannen.
Nar disse papirer fareligger, vii
sØknad bli sendt Fylkesveterinren umiddelbart.
Flateby Hestesenter
Marit Soiheim og Ivar Gotaas

nen gârd pa Flateby. De luftegârdene vi bruker til va.re hester er
sikret med strØm, eller sauenetting.
REGISTRERINGSSAKEN

1

1
-1

espurte om vi heiler ikke kunne
legge banen bak Motorkiubben,
da han Ønsket a bygge her nede.
Rudberg har vel heller ikke
glemt de problemer han hadde
med a fd utsiipp still atelse med

gjentatte avslag fra fyiket. Hvordan ble dette iØst?
Det er vel helier ingen tvil om
hvem sam har fâtt de stØrste problemene med a hjelpe andre.

I brev av 18.3.85 skriver Distriktsveterinr GrØholdt: "Jeg

avfo&flest

TAKK

BETENT BONDEVETT

det sunne bondevettet til naboene ma vre betent nâr de pa-

Hieptelig takk
for gayer og alle blomstene pa min 70-arsdag.
Gina Sundby

VERV EN VENN TIL

(JJftØflf!

STILLING LEDIG

STØTT DIN EGEN LOKALAVIS!!!!
For hver ny abonnent du verver til
Vignett - din egen lokalavis
- leverer vi inn en

V

V

V

skal ansettes i Enebakk kommune.
Stillingen er tilknyttet kommunehelsetjenesten i Enebakk. Virksamheten utØves 1 kommunale lokaler.
Stillingen lyses ledig alternativt:

Navn:
V
Adr.:
V
Postnr./sted:
V
V
tj
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:

Postnr./sted:
V
, Var adresse:
Vignett, Klokkerudásen 1, Postboks 62, 1912 Enebakk
V

kene litt bedre Ut.
Enebakk kommune
brute 15,14 kroner pr. innbygger pa bØker i 1985. Her
var As kommune best med
26, 85 kroner. As tapper
forØvrig alle statistikkene.
Antallet bøker pa et
bibliotek ghar naturlig
flak en viss betydning for
folks interesse for et bibliatek. Enebakk dispanerer
18 201 bØker, eller 2,44 pr.
innbygger. Her er As 3,77,
mens f. eks. Ski bar 2,41.
Tii høsten flytter biblioteket inn i nye lokaler.
Kanskje det kan vre en
spore til mer lesning, og
litt statistikk-kiatring?

Fysiotepapeut
Stillingen er ledig for tiltredelse.

V Ja, jeg har vervet en ny abonnent til Vignett:

V Mittnavn:
V
Adr.:

Statestikken
for bibliotekene i
Folio - er nyiig
framlagt, og for
Enebakks del er
det ikke lystig
lesning. Vi- leser
minst i Folio bare 1,24 bøker
pr. innbygger i
kommunen. Det
er det laveste i
hele Folio. En
lysning kan vi se
- utiânet har Økt
med 150 bøker siden i fjor. Det er
jo ikke akkurat
mye...
Men det er ikke bare utlanet som teller. nar det
gjelder bibliotekdrift. Selv
om Ni Ligger nederst nàr
det g3elder ajitall leste bø-

Enebakk kommune

5 UKERS TIPPEKUPONG TIL EN VERDI A V KR 20/ DI7T NA VN!

V

Enebakkm
ingep
loser
Minst im
Folio

V

V
V
V
V
V
V
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'/i stilling med avtale am driftstilskudd eller
'/i stilling som kommunefysioterapeut II, ltr. 14-19.
Det bes spesifisert om sØknaden gjelder driftstilskudd
eller fastlØnnsstilling.
Det tas forbehold om endelig godkjenning I kommunestyret nâr det gjelder opprettelse av alternativt '/i avtalehjemmel eller 1/ fastlØnnsstilling.
Avtale om driftstilskudd inngâs I henhold til tariffavtale
og lakal avtale.
Ansettelse i fastlØnnsstilling skjer pa de vilkar og med
de plikter som til enhver tid framgâr av gjeldende byverk, reglement og tariffavtale. 2% pensjonsinnskudd.
Nrmere opplysninger v/henv. til fysioterapeut Ellen
Berg Ellingsen, tlf. 02/92 60 60 linje 272.
SØknad med kopi av attester og vitnemâl sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 29. aug. 1986.

NY sko.
butaikk
Nye-Skoutsaiget har ãpnet fly
forretning i Hallens skoforretfling pa LØvstadfeitet i Spydeberg. Et godt tilbud pa skofronten til enebakkinger, i alle falle
de som er bosatt i
Ytre. Forretningen ápner idag.

m
Finpussep NM-formen p Flateby

VIGNETT

U

Norgesmesterskapet i feltritt for
hest og ponni gár av
stabelen pa Gardermoen fra 8. til 10. august i sommer.
Etter det Vignett
erfarer er det ingen
enebakkinger som
skal delta - men to
jenter fra Oppdal hgger i trening pa Flateby Hestesenter i sommer. Der skal NM-formen finpusses fØr det
virkelig braker lØs i
august.
Feltritt
trenger
kanskje noen opplysende ord. Sporten
inneholder tre forskjellige
grener:
Dressurridning,
sprangridning, og
terrengritt. - Det er
spesielt dressurridningen vi finpusser
nã, forteller Marit
Soiheim, kursieder
og innehaver av hestesenteret i Flatebydalen.

En munter hestegjeng pa Flateby Hestesenter. Fra venstre ser vi Astrid Toftaker, Higaianka, Hanne JØrgensen (Flateby), Ragant, Marit Soiheim, Money og Gunn-Eva Killingberg. Foran sitter Gry Johannessen (Flateby).
UNGE JENTER
Jentene fra Oppdai er unge.
Gunn-Eva Kiiiingdai er 11 âr,
men fylier 12 i lØpet av dette âret

- og har derfor by til a stille opp i
NM. Aidersgrensen er 12 âr. Hun
skal stilie i NM med sin ponni
"Money", som sammen med hen-

ne har ligget i trening i fire uker
pa hestesenteret i Flatebydaben.
Astrid Toftaker er fire ar eidre,
og hun stiller i kiassen for hest
med sin egen 'Higaianks'. Hun

LESERNES BILDER -

Syn.lig Pesu.1tat av.svang.erskapskurset

har ogsâ brukt sommeren til
trening i Flatebydalen.
Gunn-Eva Kiliingdal tok nylig
en meget sterk 2. piass i et nasjonalt feltritt i Asker. Kursleder
Marit Soiheim forteiler at det er
fá andre som er sa raske som henne i terrengrittet.

DRESSUR-PROBLEM
Under NM teller de tre Øvelsene sammenlagt, og for de abler
fleste er det dressur som blir det
;:obeme:. Dc tc
Øvelsene er terrengritt og sprangridning, to viltre Øvelser, i able fail
sammenbignet med dressurridning. Probbemet er a fA hesten til
a vre rolig og avslappet nok under dressuren, opplyser Marit
Solheim til Vignett.

Her ser dere resultatet av svangerskapskurset høsten og yinteren 1985. Er det ikke en nydelig gjeng!
Jeg vii gjerne sende en hilsen til som gikk pa svangerskapskurset.
Fra venstre pa bildet ligger
Veronica BjØrndalen, Even
Lillejordet, Daniel Ohlberg,
/

Ingvill Borgen, Stian Haugslien og Anne Pernille Buer.
Eilin Dehli og Emma Andrea
Raanas kunne dessverre ikke
komme pa dette babytreffet.
En spesieil hiisen og takk til

iederne Anne-Marit Ralger,
Liv Rosenberg og Unni Henriksen.
Marit Lillejordet
Det ser Ut til at forholdet mellom NM-deltaker Gunn-Eva
Killingberg og ponnien "Money" er det alter beste.

VIGNETT

Gothia Cup 86 I Gotebopg

Enebakks IFs smágutter har vart i Sverige i sommer, nrmere bestemt i GØteborg. Der har de gjort
godt fra seg i Gothia
Cup - en av de største
turneringene for a!dersbestemte kiasser,
men etter Norges
egen Norway Cup.
Trèner Eilert Buer
og hans mannskap
gikk fra seier til
seier, men i 8. clels-finalen ble svenske
Hammarby for sterke.
Innsatsen i GØteborg lover virkelig
godt for ârets Norway Cup, som startet
opp søndag. Fyldig
reportasje fra Enebakk-lagenes innsats
i Norway Cup i neste
PRIVATBILER

SØndag 6. juli lamáguttene ut
pa ferden til Goteborg, med foreldrene bak rattet. Etter det Vignett erfarer hadde de aller fleste
foreidrene tatt turen til GØteborg, og det var selvsagt en ekstra inspirasjon for smáguttene som ogsâ takket for tilliten med
solid innsats.
Laget var innkvartert pa Johannebergskolan i GØteborg. Pa
skolen flkk trener' Eilert Buer
hjelp av Tor Haraidsen og Brita
Abrahamsen med a holde styr p
smâguttene.
MANGE UNDERLAG

Gothia Cup i GØteborg kan ikke vise opp noe lignende av Ekebergsletta nâr det gjelder samling av mange baner. Det medfØrte at kampene gikk over hele
byen, og ikke minst pa mange
forskjellige underlag. Grus og

gras var nok kjent for de fleste,
men kunstgras var nok en ny erfaring for enebakkingenes del.

Allerede her hadde vel laget i realiteten all mulig grunn til a vre
fornøyd.

FIRE STRAKE SEIRE

16.-DELSFINALE

Enebakk-laget flkk en frisk
start pa turneringen. I første
kampen skulle de mote tyske
Friesen-Henningsen, og utenlandske motstandere er og blir
atskillige mer spennede enn den
lokale serie her hjemme.
Tysk lag eller ei, de var sjanselØse mot Enebakk, og tapte 5-0.
Dagen etter matte svenske
Brynas bite i gresset med 1-4, 0g.
onsdag matte svenske Bele ogsâ
gi tapt med 4-0.
Puijespillet var over med full
poengscore og 13-1 i mâlforskjell.

Etter puljespillet gjenstod det
32 lag i smâgutteklassen, og Enebakk skulle mote Valstad fra
Skjetten, det eneste norske laget
de mØtte I hele turneringen. Lett
match - 4-0.

BILDET

Vi har fâtt lânt et bilde av EIFs
smâgutters lag i GØteborg.
øverst fra venstre ser vi: Lars
Haraidsen, Pal Flateby, Willy
Martinsen, øystein Engen og Tage Pettersen. Midtrekka fra ven-

stre: Eilert Buer (leder), Frank
Sands, JØrn Kenneth Buer og
Erik Andersen. Nederste rekke
fra venstre: Ronald Brunstrøm,
Anders Abrahamsen, Tom Egil
Myhr, Aleksander Gonzales og
Jørgen Haraidsen.

16 lag igjen, og mulighet for
kvartflnale, men da matte Hammarby beseires. Det gikk som
sagt ikke - men uansett, flott
innsats.
Prikken over i'en var vel en helaften pa Liseberg kan vi tenke
oss.

Bare _Hauglia uten Impep
FØr sommerferien sà det stygt
ut for 1arersituasjonen i kornmende skoleâr. Da var kun 60%
av de utlyste stillingene besatt.
Situasjonen har ná bedret seg
betraktelig, og det er kun HaugLrerstreiken har satt
sØkelyset pa lØnningene
til lrerne, og det hersker
liten tvii om at lreryrket
er pa retur. Tallet pa utdannede irere fra hØyskolene har godt kraftig
ned de siste árene, og i hele Folio har det vrt store
problemer med a skaffe

ha skole pa Flateby som mangler
en time!arer. Dette opp!yser pedagogisk konsulent Arnfinn
Sandvik pa skolekontoret til
Vignett.

lrere til det kommende
skoleâret.
- Det har vrt veldig
vanskelig a skaffe 1rere
til Enebakk-skolene i âr,
mye tyngre en vanhig.
Uforholdsmessig mye tid
har godt med til a skaffe
1rere, og flere av stilhin-

gen matte vi lyse ut to
ganger, sier pedagogisk
konsulent, Arnfinn Sandvik til Vignett.
Han regner med at ogsâ
time1restihiingen
pa
Hauglia vii bli besatt fØr
skoleâret starter opp i
midten av neste moaned.

Hauglia skole pa Flateby er den eneste Enebakkskolen som
nà star uten lcrer.

VIGNETT
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CLIFFORD A/S
Clifford A/S ble nummer fire i var undersøkelse, omtrent midt pa treet med en kurvpris pa kroner 542, 60. Pa Flateby er butikken
billigere enn Bjerke, men dyrere enn Flateby
Dagligvarer.
Clifford A/S er knyttet til kjeden
Romeriks-9'ern.
Innehaver av Clifford AS er Kari Leone, og forretningen holder hus
grendesenteret pa Flateby. Tidligere là forretningene i nrheten
av det gamle posthuset.

pa

FLAT
DAGLIG

BJERKE
DAGLIGVARER
Bjerke Dagligvarer A/S pa Flateby ble den
dyreste av de âtte matvareforretningene i
Enebakk - kurven med 29 vareslag kom pa
kroner 573,20 - drøye 50-lappen mer enn Enèbakks billigste forretning, LØkens Matsenter
A/S i Ytre.

Flateby Dagligvarer b!
ken pa Flateby, med en
Hele Enebakk sett und1
nummer tre. Den er ikke
de. Forretningen er dcii i
Innehaver av Flateby Dagligvarer er
tok Sundbys lokaler for en tid tilbake
som holder oppe til klokka 16 pa lØrd

Bjerke er tilknyttet 'FM-kjeden", som har forretninger spredt over
hele Romerike. Bjerke er en av de tre forretningene som er tilknyttet
matvarekjeder i Enebakk. Innehaver er Odd Ruud.

KARES
DAGLIGVARER
Käres Dagligvarer er en av to matvareforretninger i Ytre Enebakk, og han er ogsã den
dyreste med kroner 542,50. Enebakk under ett
er butikken nummer fem. Innehaver er Tore
Karisen. Kâres er ikke kjedetilknyttet.
- Jeg skulle gjerne Ønske meg mer plass. Ofte blir det slik atjeg ikke

far plass til a kjøre Ut tilbudsvarer nàr jeg Ønsker det. sier inneh aver
Tore Karisen til Vignett. Forretningen ligger ved oppkjøringen til
Drivplassen.

WILLIAM
HAALAND
William Haaland er Dalefjerdingens eneste
matvareforretning, og pa grunn av denne monopolsituasjonen ble vi svart sâ overrasket
over at Haaland ble nummer to i var undersøkelse. Kurvpris 527,25. Innehaver er Nina
Haaland.
Haalarid er tilknyttet matvarekjeden Kefas. Hovedvekten av kundene kommer naturlig nok fra Dalefjerdingen, og nàr forretningen
kommer sàvidt godt Ut skulle det da heller ikke vre noen grunn til a
handle andre steder.

LØkens Matsenter i I
bakks al!er bil!igste i
523,70. Innehaver er Tor
gene ligger sentralt ti! 1
og bank som nermeste
Løkens Matsenter er i
Forretningene har romslige lokah
bakk. Naturlig nok kommer de flesb
og Káres har sitt kundegrunniag i \

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - VIGN Eli

Fl.
FOR$KJ
ELLEN
_ - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VA RDEB ERG
Vardeberg i Kirkebygda ble den nest
dyreste forretningen
i Enebakk med en
kurvpris pa 568,40, og
dermed ogsâ dyrest i

30.

....

..

w.N",

MR_

Kirkebygda.
Forretningen ho!der til sentralt i Kirkebygda, og innehaver er Ivar Vardeberg.

Nâr det gjelder antall kunder pr. forretning i Kirkebygda, er vârt
inntrykk at de fordeler seg jevnt meflom Vardeberg og Bolseth. Deter
to butikker a handle i, og det handler folk der de trives, eller rett og
slett er vant til a handle.

I

BY.
ARER

I

I

I

Bolseth ble den billigste forretningen i Kirkebygda med kroner 557,65 for en kurv med
29 forskje!lige matvarer. Enebakk sett under
ett ble forretningen nummer seks. Bolseth er
ikke tilknyttet noen kjede.

den billigste butikkurvpris pa 528,55.
r ett ble butikken
tilknyttet noen kjeyeste pa Flateby.

3thazanfra Hussain. Han overPa Flateby er han den eneste
er.

Innehaver av Bolseth er Kjefl Fiingnes. Forretningen er relativt Iiten, men har e abso]tttrive1ig atmosfre. Vart.inntrykk er
j-,
l
okkerudâsen.
.
dene i hovedsak kommer fra EkebergdalenK

FAKTA,OM, II DERSOKELSEN
Prisene er innhentet 23. og 24 juli, a!tsâ i
forrige uke. UndersØkelsen skulle opprinnelige inneholde 30 vareslag, men dette ble redusert ti! 29. Wienerpølser ble strøket pa grunn
flere forretninger kunne hadde enkelte tyner

r

4 1 H-melk
0,5 kg lettrømme
0,5 kg meierismØr
1 kg geitost
1 kg Norvegia
10 egg pk.
100 g fárepØlse
250 g rekesalat
1 boks leverp.
1 kg jordbarsylt.
1 kneippbrød
1 loff
1 pk. Wasa Husman
2,5 kg hvetemel
1 kg farm
0,5 kg tomater
0,5 kg agurk
1 kg gulrøtter
1 kg hodekâl
3 kg poteter
1 kg epler
1 kg appelsiner
1 kg svinekoteletter
1 kg kjØttdeig
1 pk. frityrtorsk
1 pk. filterkaffe
Teposer (20 pk.)
11 Cola
11 appel.juice

i

re Enebakk er Eneed en kurvpris pa
if Løken. Forretninraglia med bade post
aboer.
:ke tilknyttet kjede.
kanskje de stØrste i hele Eneundene fra Váglia. Bade LØken
1ia.

wienerpØlser.

Leserne bør vre oppmerksom pa at priser for f. eks brØd kun gjelder enkelte dager i de fleste forretningene.
I de tilfeller der forretningene ikke hadde den vekt pa varen som UndersØkelsen forutsa, ble prisen omregnet til riktig vekt.

Løken

Haaland

Flateby

Clifford

Kâres

22,20
15,50
12,90
43,50
47,30
17,70
11,90
16,40
9,90
19,90
3,95
7,80
6,90
10,85
8,30
14,95
6,25
7,90
8,90
11,70
12,90
8,90
69,80
59,90
21,90
19,90
10,35
9,40
5,95
552,90

22,40
15,50
11.90
43.50
47,50
18,25
11,60
15,95
13,00
23,50
8,60
7,40
8,60
10,80
8,30
16,00
5,75
8,50
8,00
8,85
10,90
9,60
59,90
59,90
26,00
18,50
9,95
9,50
9,50
527,65

21,40
15,50
12,50
42,50
47,25
16,90
15,30
16,40
14,90
19,90
4,90
7,50
7,95
10,90
8,20
14,00
8,25
11,80
7,90
11,70
13,90
11,50
69,90
53,90
17,90
18,50
12,50
7,90
6,90
528,55

22,20
15,50
14,40
43,50
47,25
17,75
14,10
14,75
7,95
19,90
5,90
7,50
9,10
10.80
8,70
17,50
6,40
6,90
10,90
14,40
12,00
13,90
76,50
56,80
24,75
17,90
9,95
9,90
5,50
542,60

22,20
15,50
12,90
43,50
52,50
18,50
13,90
12,40
9,25
19,90
3,95
7,80
8,65
10,80
8,60
16,95
6,45
9,90
890
8,85
13,40
13,50
74,90
69,90
28,00
16,95
9,80
6,80
5,90
550,55

Bolseth Vardeberg
22.20
15,50
12,90
44,20
47,25
17,40
13,40
9.85
14,30
19,50
4,95
7.80
8.60
10,80
8,60
18,45
9,45
19,20
11,20
14,40
11,20
8,65
73,00
64,00
26,00
19,90
9,80
9,20
5,95
557,65

22,20
15,50
12,90
43,50
47,25
17,60
14,90
16.40
7,95
26,90
4,30
7,80
8,65
10,30
8,65
17,40
6,40
13,80
9,60
11,70
12,40
12,80
68,90
79,80
24,30
18,90
10,95
9,90
6,75
568,40

Bjerke
22,20
15,50
14,40
47,00
52,50
17,85
15,20
16,40
15,90
19,90
6,90
6,90
8,65
10,80
8,65
17,60
6,00
14,40
9,60
11,70
10,90
8,95
76,00
69,00
23,20
19,00
11,40
9,80
6,90
573,20

VIGNETT

Nopdisk mesterskap pa vannski.M

ENEB

SEKS

til Elisabeth Haugen Ytre Enebakk

Tre gull til Ingar Pedersen Ytre Enebakk

Ytre Enebakks to "delfiner" Ingar Pedersen og Elisabeth Haugen har enda en gang markert Enebakk svart sâ
kraftig pa det internasjonale vannskikartet.
Tre nordiske mesterskap ble det pa hver av dem, men iikevel er det bare Ingar som er kvalifisert for EM til tross
for Elisabets glitrende innsats i nordisk i Fagerstaci, Sverige.
Ingar Pedersen ble nordisk mester sammenlagt etter a ha
vunnet hopp og slalom. Elisabeth vant gjennom seier i
hopp og trikk. Hun fikk ogsá med seg en sølvmedalje i slalom.
-
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Vi trodde sommeren var tiden for kryssord, men for Vignetts lesere stemmer
visst ikke det. Det kom bare inn tre riktige løsninger, og vinner av tre pengelodd
ble: Marthe Enger, KjØlstad, Ytre Enebakk. Vi gratulerer!

-

-

GODT FORBEREDT

Enebakk Vannskiklubb var
foruten Ingar og Elisabeth representert ved Jon Ødegárd (20),
som ogsâ tidligere har deltatt I
nordisk mesterskap.
Ingar Pedersen og Elisabeth
Haugen var begge svrt godt forberedt til dette mesterskapet.
Ingar har trenet nrmest hver
eneste dag, og har blant annet
vrt i Spania i 14 dager rundt
páska i vinter. Han stilte med andre ord opp i nordisk med bedre
grunniag enn noen gang. Ingar
stilte ogsá i fjorârets nordiske
mesterskap, da ble det gull i
hopp.
Elisabeth stilte ogsâ svrt
godt forberedt til dette mesterskapet, som var hennes siste i
<<delfin>>-klassen. Neste âr skal
hun kappes blant juniorene. Et
langt opphold i Øst-Europa ga
Elisabeth mye av grunniaget for
den fenomenale innsatsen i nordisk.
INGAR IlL EM

Ingar Pedersen skal forsvare
Norges re under europamesterskapet i England kommende
uke. Selv om han er fortsatt er

"delfin" skal han stille i seniorklassen. Det viser jo hvilken
tiltro forbundet har til han. Selv
om han fortsatt er 15 ár, er han
absolutt en av Norges aller beste
vannskikjØrere uansett alder og
kiasse.

Skal vi spa noe• om resultatet i
europamesterskapet, ma det bli
at har stØrst muligheter i hoppkunkurransen. Pa den andre siden er han dyktig nok til ogsâ a
ta medaijer i de andre disiplinene.

Prison pa stenging/gjenäpning av
teletjenester torhøyes
Fra 1. juli 1986 ser vi oss nØdt til a forhØye prisene pa
stenging/g.jenâpning av fØlgende teletjenester:
Telefon
Mobiltelefon NMT
Teleks
Datex
Datapak

Teletex
Datel, modemutstyr
Tjtleid samband
AlarmoverfØring

Prisene fra 1. juli er:
-

-

Pa grunn av manglende betaling, kr 240,00.
Bestilt av kunden, kr 120,00.

IretlewleIrIRE-

Kongsvinger teleomràde
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VIGNETT
ENEBAKK KOMMUNE

STILLING LEDIG

RengjØringsassi
stent Stranden skole

ENEBAKK KOMMUNE

Teknisk sjef
Stilling som teknisk sjefi Enebakk kommune er ledig for
tiltredelse snarest.
Teknisk sjef er tiliagt ledelsen og ansvaret for hele kommunens tekniske etater, herunder A/S Enebakk Tomteseiskap.
Etaten er for Øvrig organisert i to avdelinger med hver
sin daglige leder, nemlig bygnings-, reguierings- og oppmàlingsavdeling og avdeiing for vei, vann, kloakk og
vedlikehoid av kommunens bygninger og aniegg.
Instruks for stillingen er utarbeidet.
SØkere bør heist ha sivilingeniØrutdanning elier annen
tiisvarende hØyere utdanning og erfaring fra off. forvaitning eller fra privat virksomhet med tilknytning til
ovennevnte arbeidsomràde. Det vil bli lagt stor vekt pa
at sØkere har administrative evner/kunnskaper samt arbeidsevne og gode lederegenskaper. Stillingen lønnes i
ltr. 28, f.t. kr 191.687,- pr. ãr.
LØnnen for etatssjefene vil bli vurdert i iØpet av hØsten
1986. Kommunen kan vre behjelpelig med a skaffe bohg.
Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse til râdmann,
tif. 02/92 60 60.
For stiliingen gjeider at ansettelse skjer pa de vilkàr som
til enhver tid framgar av gjeidende lover, reglementer og
tariffavtaie.
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemal
sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen
15/8-86.

Ved Stranden skole er det fra
1. august 1986 og inntil videre
ledig vikariat som rengjØringsassistent.
Posten er for tiden pa 4 timer
pr. dag, men det tas forbehold omjustering til et lavere
timetall senere dersom dette
blir aktuelt, med derav følgende lØnnsreduksjon.
Tjenesteplikt i henhold til de
ordninger som er etabiert i
denne sektor pa vedk. skole,
og videre i samsvar med vanlige kommunale vilkar som
til enhver tid gar fram av by,
instruks, reglement og tariffavtale.
SØknad sendes Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk, innen
25. august 1986.

1JateIekken.
VIDEO - SNACKS — TOBAKK - KIOSK VARER
Apent til kI. 22.00
1914 YTRE ENEBAKK — TLF. 9247 10

OPTISK SYNSPROVE-1

Skolesjefen

SKI

Optiker, ØYSTEIN KRDGH
OPTISKE as
Asenveien 1, 1400 SKI Teefon 870524

BETEL
SØnd. 3/8 ki. 19.00: Gerd
og Valentin Karlsen.
Alle velkommen.

Harpet matjord

GULVSLIP
Alt i treguiv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.
ENGERS GULVSLIP. TIf. 87 48 24 e. kI. 17.

og stØpesand selges tilkjØrt.
Tif. 92 49 20 e. ki. 19.00

± Enebakk Minim
arrangerer tur for eldre/pensjonister til Folio
FolkehØyskole, Vestby, fredag 8. august.
I Pamelding snarest.
Tif. Flateby: 92 83 98 - 92 8149.
Kirkebygden: 92 62 82.
Y. Enebakk: 92 40 59 - 92 42 46.

KNUST
RUTE?

TIL SAWS

RING Alt I glass
87 12 30!
KJEPPESTADV8EN

--BLY.ASS- SPElL- FRONTRUTER

APNIN,GSM
Badesko

Pumps
Grá
Gui
Gronn
Oransje

VELKOMMEN TIL

m/veske, barn/dame

98M

-

Rod
Hvit
Rosa
4

Alfa
barnesko

Barnesanda!er

58.MI,
7AI. 93.

39M

-

'/2 PPIS

Masse andre

GODDITER!

jeans

-

T Shirts
Rester

Ia. 4.920,—

Skjorte
lortetmet....
Slot!
Basketsko '+Yt"4

a

Skobutikken med de
familievennlige prisene
10.00-17.00
Apningstider

'fire
Sk ts Iget

TH. :: 74 20. Halléns Skofabrikk, Løvstadfeltet, 1820 Spydeberg

,minimum Ia. 1.000,Dii betuler maksimwn hr. 3.920,-

kr. 4.998,-

, minimum kr. 1.0001Dii betuler maksimum Icr. 3.998,-

Husqvarna 154
Husqvorna 238
3,9 Hk16,1 kg
3,1 Hk15,3 kg
• Spesialtrimmet IuftinnNytt
tenningssystem
gir
•
tak gir best mulig driftslettere start • Helautomatemperatur • Lay vekt og
tisk kjedebrems stopper
hoy effekt • Meget lavt
kjedet lynraskt ved kast
lyd- og vibrasjonsniv
uansett hvordan sagen
• Helautomatisk kjedeholdes • Small sagkropp
brems stopper kjedet
gir smidighet ved kvisting
Iynraskt ved kast uansett
• Stort luft- og forfilter
hvordan sagen holdes
øker driftsikkerhet under
alle forhold
Vaer rosk — antollet er begrenset
Veil. priser. Prisene kan variere noe fra forhandler til forhandler.
Forhandler

1k'1* La' 1Tf4L
_8U' GOO Hverd9-1d
Apent
Lord. 913

;SAMULTt

Hektner Gàrd, 2008 FJERINGBY,
TH. (02) 837041

-

WAY CUP IGAN
111

nie
n
svart
fo
Enebakk IF, F
der âpningen av
Norway Cup P a
Ekebergsietta.
Alle tre Eneb klagene som var i
aks3on tapte
Da ghk det
skillig 'dedre
Drv
ern vaift;
begge sline kamper sØndag.

Mag

.NBAKK
Det var ikjke akkurat il
noen drØmrnestart Enebakk tlkk pa verdens
stØrste fotbaliturnering
søndag.
FØrst Ut var smagut-.
tene, en vâre favoritter
blant Enebakk-lagene.
De mØtte Utleira, og,
matte se seg slãtt 2-0.
Det eneste tapet I puljespillet - hper vi.
Lilleputtene møtte
Flästad, og spilte en
god kamp mat et godt
lag. Knepent tap 3-2 ble
fasiteten etter den kampen.
Juniorene sørget for a
gjØre dagen ,iirkelig
helsvart. De rnØtte
Flint. og ble slatt kiart
4-0. Det var ingen drØmmestart pa turneringen,
men det gãr sorn kjent
here tog - om ikke til fi
nalen, sa i alle fall til
mellomrunden.
XX
BRA DRW .f
Driv leder kampen
om a bli beste Enebakk-klubb kla u etter
sØndagens kamper. Liileputtlaget og pikelaget vant begge sine
kamper søndag.
Lilleputtlaget rnØtue
HØyang og vant 1-0 te' ccring 'v Me'thFikeIaget.,
darike of,ed, o iste:
ingen iespet Ci den
daflske eutsue idereo
be S1U6 rsuIuae

Mãefle ken cec Janne
p "ar)anne

Soinmerens store fotballeventyr startet
opp pa Ekebergsletta i Oslo sØndag, og avsluttes med finaler pa Bislett førstkommende
lørdag.
Enebakk stiller i ar med syv lag, fern fra

Enebakk IF, og to fra IL Driv. Fjorârets turnering ble heller dârlig sett med enebakkingers
Øyne, og vi krysser fingrene for bedre innsats.
iar.

IL DRIV
Driv stiller med lag I lilleputtog pikeklassen, henholdsvis i
gruppe D22 og R32.
Drivs lilleputter skal i innledningrunden mote Drammens
Ballklubb, Ski og HØyang.
Pikelaget skal bryne seg blant
annet mot en frnsk lag, Veikkolan Nappulilga. De andre lagene i puija er Berlevâg og Hornindal.

forventningene for hØyt.
Guttelaget skal mote et amenkansk lag, Northern Lights. De
andre lagene I puije B49 er FAyang og Kviteseid.

fonsamtale pa formiddagen fØr
motet den 19. juni, men HØyres
representant vet jo sam ass andre at bygningsrádsmØtet foregâr 1 formannskapssalen am
kvelden, og ikke pr. telefon pa
formiddagen. Det er her mamentene skal framkomme og begrunnes skikkelig.
IKKE MIN ELLER DIN
Jeg vil ogsà arrestere Hansen
for hans uttalelse am at vedtaket
sam ble gjart, og mine reaksjoner
etterpa - utlØp for ergrelse over a
ha kommet i mindretall I en sak
sam pa farhand syntes a gâ I mm
favor. Det er ikke her ellen i noen
annen sak I bygningsrâdet snakk
am min eller din favor. Vi er fol-

ENEBAKK IF

Enebakk IF stiller i âr med hele fern lag - atskillig mer enn
Driv. Grunnen til dette vet vi ikke, men det yule vrt naturlig at
to tilnrmet like store idrettslag
skulle bli representert litt mer
balansert.
EIF5 juniorlag stiller app I
gruppe A22, og motstandere der
blir Asene, Fart og Flint. Etter
det vi bar sett av juniorlaget hittil I ár, advarer vi mat a spenne

kevalgte medlemmer av et bygningsrád, og fonplikter ass til a
behandle de innkamne saker etter bygningslaven og de vedtekter vi er palagt.
Samtidig skal vi ivareta vare
sambygdingers interesser sam
matte komme inn under dette
rad og teknisk etat.
Nâr teknisk etat gjentatte ganger ikke fremlegger relevante
applysninger I denne saken, og
jeg selv tilfeldigvis far framskaffet disse, og ma forelegge de for
râdets medlemmer under saksgangen, samtidig med at flertallet I rádet gjØr et avslag 1 saken
pa grunniag av paragraf 78, sam
etter min vurdening ikke er holdbar for a ga imot hestesenterets
drift, ma jeg Si fra.
Til og med Fylkesmannen har I
sitt brey av 22.3.85 ikke funnet

Srnâguttelaget er det laget vi i
Vignett har størst tiltro til. Laget
bar hatt en meget sterk varsesong, og gjorde ogsá en solid innsats i Gothia Cup i GØteborg. Laget stiller i gruppe C13, der Verdal, Utleira og Marienlyst BK fra

grunnlag for"A betegne omradet
det stides am sam baligamrade
i.h.t. paragraf 78.
sa am du er bekymret over
FrPs og mine fremgangsmater i
denne saken, vil du ogsa antagehg senere bli skuffet over ass.
Selv er jeg mer bekymnet over
HØyres og Hansens uttalelse am
at han ogsa i andre saker vii ta
belastningen med 5. skifte mefling hvis det skulle tilkamme
nye momenter.
Hvis de nye mamentene han
sikter til er like lite averveide
sam i denne saken, hvor de har
vrt kjent et helt an, bun det
mange vanskelige møter I bygningsradet resten av denne penaden.
Øyvind StrØm
Enebakk Frernskrittsparti

Danmark er motstandere.
EIF5 lilleputter far virkelig en
eksotisk motstander I et lag fra
Peru. Vi kommer med glimt fra
den kampen i neste nummer. Lag
fra Peru har tidligere imponert
voldsomt I Norway Cup. De to
andre lagene i gruppe D31 er Valestrand og Flatâs.
Smâpikene stiller i pulje SO4,
og skal kun ha norske motstandere, Vàlerengen, øyar og Stathelle.

OYEREN BENSIN
& SERVICE
1,911 FIateby

Arm

Godt utvalg i
videofilmer 09
-maskiner
Service fra 09.00-16.00.
Eventuelt timebestilling.
Apningstider:
06.30-21.00
Mand.-fred.:
09.00-20.00
Lord.:
11.00-21.00
Sond.:
TH. (02) 92 81 32

