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Kjøp og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

b/stand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TH. 92 80 70 

PA DEKKJAKT? Kjortil 

YTBE ENEBAKK 
BDISIN& 
SERViCE AS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Stâi-radial stadig pa tilbud! 
Dekksaig og service til ki. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

f****l- TIf. (02) 924408 
EKOFISK 

Vi lar Lise Haga og Gry Pedersen stá som répresentanter 
for Drivs fenomenale innsats i helgas Follo-cupfinaler.  Lisa 
Haga scoret Drivs seiersmdl mot Kolbotn, der sluttresultatet 
ble 1-0. 

Fothallen i IL driver seiler i kraftig 
medvind, spesielt i de aldersbestemte 
kiasser. I helgens Follo-cupfinaler 
stakk Driv av med to gulimedaijer og. 
en sØlvmeldalje. Drivs gutter I, og smâ-
pikene sØrget for guilmedaijene, mens 
lilleputtene matte kiare seg med sØlv. 

Neste heig er det muligheter for enda 
en guilmedaije, da skal Drivs jentelag i 
ilden i den samme cupen. 

Mer om Drivs suksess pa side 8 
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Vi selger: 
Carrera 
Toft'Merril 
Bjorn Borg 
Poco Loco 
Levi's 
Bik Bok 
Pocolino 
Alvo 

Apningstider: 
Mand., tirsd., onsd. og fred. kI. 10-00-19.00. 
Torsd. kI. 10.00-20.00. Lord. kI. 9.00-15.00. 

Varer 
NY jerda9  

Lokalavis for Enebakk 

.REDAKTBR- 
SPBRSMAL  ET 
ER LOST 

Som kjent slutter Vignetts redak-
tør Arne Kongsnes den 22. septem-
ber for a avtjene vernepiikten. Sen-
trait i diskusjonen pa den ekstra-
ordinare generalforsamlingen sto, 
i tillegg til seiskapets Økonomiske 
situasjon, ogsâ redaktørspørsmá-
let. 

ten i árviser et Ilte overskd, 
Det styret na arbeider med er 
tlltak/løsninger som gjør at 
man kan fá en bedre drifts-
form pa iengre sikt. Styret har 
tatt nødvendige skritt med 
tanke pa a bygge ut avisens 
Økonomlske fundament. 

ForeiØpig vii imidlertid sty-
ret vre sparsomme med a gi 
ytterligere detaijer pa dette 
punkt, men lesere og ak-
sjonrer vii bli grundigere in-
formert sá snart disse forhoid 
er endelig avklart. 

Parallelt med avklanng av 
den akutte situasjon for drif-
ten, vii styret ogsá utrede al-
ternative driftsformer med 
tanke pa framtiden. 

NY'BUTIKK 
I Enebakks nye forretningssenter, 

Ytre Enebakk, 2. etg. 

KLR FOR HELE FAMILIEN 
BARN 8-16 AR - UNGDOM - DAME - HERRE 

Vignetts styre bie av ge-
neralforsamlingen pâiagt 
A ta omgáende kontakt 
med sØkere til stillingen, 
og a bringe orden i Økono-
mien med tanke pa tiltak 
for a sikre drift i den umid-
delbare framtid, og pa 
lengre sikt. Det er nâ Mart 
at redaktØrspørsmâlet 
kan loses slik at det ikke 
skal stoppe driften. Kon-
tinuiteten er I sá mate a.1-
lerede sikter. 

OKONOMI 
Bakgrunnen for kontakt 

med Øvre Smaaienenes og 
østiandets Blad var Ønsket 
om en sunnere Økonomi. Drif- 



Banegoif 
Etter som dette en en lite kjent 

sport i Norge, kun to godkjente 
internasjonaie baner og 5-6 kiub-
ben i gang, hâpen jeg at pressen 
vii vne til stede for a stØtte opp 
om stanten av ENEBAKK BA-
NEGOLF KLUBB. Samtidig ha-
per jeg pa en omtale av saken i 
Denes avis onsdag 24. september 
da det samtidig skal vre en an-
nonse cm stanten. 

Onsdag 1. oktoben 1986 kl. 
19.00 i Flateby Samfunnshus gjøn 
jeg et forsØk pa a starte ENE-
BAKK BANEGOLF KLUBB 
(EBK). Det en fØrt  samtaler med 
en grunneier om ieie av gnunn til 
aniegget. Ufonbintlige prisopp-
lysninger er ogsa skaffet til veie. 
Jeg tan sikte pa a bygge ut banen 
med internasjonaie mal. 

Viktigst I denne saken en fØnst 
og fremst a fá fatt i mediemmer. 
Det settes ingen aidersgnense 
hverken opp ellen ned, og jeg neg-
ner med at det bun anledning til a 
tegne familiemedlemskap. Dette 

er en ypperlig sport for hele fa-
miiien. Jeg har ogsa hatt kontakt 
med Nonges Banegoif Fonbund 
og ratt tilsendt fonslag til vedtek-
ten. Disse er stort sett bygget opp 
pa samme mate scm de fleste 
vedtekten for friviiiige organisa-
sj oner. 

Kiubbens malsetting skal were 
A fnemme idrett i sunne og tniveii-
ge former samt utvungen aktivi-
tet etter eget Ønske. Jeg tron det-
te blir et tilbud for alle i Enebakk 
som ikke Ønsker stramme iinjer i 
aktiviteten. Her trengs ingen stor 
fysikk, ingen krav til faste trenin-
ger ellen andre faste former. Det 
en helt opp til deg selv. 

Skulle vi komme i gang na en 
det mulig a arrangere et stort in-
tennasjonait mestenskap i 1988. 
Apningsstevnet i 1987 skal ogsa 
ha deitagere fra utiandet. 

Velkommen til Flateby Sam-
funnshus den 1. oktoben 1986. 

Olav Skulbørstad. 

VIGNETT 
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Det er slutt pa sommeren, men det ser ikke ut til at alle tar det sà tungt. Vignettsfotograf  mottok i alle fall et blenden-
de smilfra Yvonne Solberg under Flatebydageneforrige  heig. 

 

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

Gudstjeneste 
sØndag 21. sept. 

i Enebakk 
Ki. 10.00: Mari kirke v/Jo-

hannessen. Bunnefj. 
krets av NKUF-spei-
dere. 

Kl. 11.00: Enebakk kirke 
v/Johannessen. Natt-
verd. 

K1. 17.00: Stranden be-
dehus, Flateby, v/Jo-
hannessen. 

RELIGIOSE MOTER 

Betel 
Onsd. 17/9 kl. 19.30: BØnn 
og vitnemØte. 
Fred. 19/9 kl. 19.00: Ung-
domskoret over. 
SØnd. 21/9 kl. 10.00: 
S.skole. 
Ki. 18.00: Merk tiden. 
Festsamvr for hele ía-
milien. Junioren fram-
fØrer en musical om Pau-
lus. Ungdomskoret og 
hornorkesteret deltar. 
Servering. 
Tirsd. 23/9 kl. 18.00: Juni-
oren. 

Alle velkommen. 

PIAKh 
- aktuelle oppslag om 

ukens aktiviteter 

Enebakk I.F. minner 
om ½-ârsmØtet pa 
Streifrnn 19.9 kl. 19.30 

Enebakk helselag 
minner om hobbyut-
stilling 20.-21.9 - pa Ig-
narbakke kl. 12.00. 

Enebakk pensjo- 
nistforening minner 
om mote pa Herredshu-
set 17.9 kl. 17. 

Betel minner om ukas 
mØter. Se annonse. 

Enebakk 	brann- 
styre minner om søk-
nadsfrist 10.10 for salg 
av raketter 0.1. Se an-
nonse. 

0-dagen -86. IL Dniv 
minner om oriente-
ringsdagen 21/9. 
Se annonse.  

Av Hákon Tysdal 

Begrunnelsen for a fonesiâ et 
samarbeid med Øvre Smaaiene-
ne som hovedaksjonr i Vignett 
ligger pa tre plan: ønsket om en 
best mulig lokalavis for Ene-
bakk, med størst mulig sikker-
het for utgivelse og trygghet for 
de ansatte. Dette kan neppe sies 
A ha vrt tilfelle til i dag. Avisen 
drives med et minimum antali 
ansatte. En dags sykdom hos re-
daktøren kan iett fore til at den 
ukens utgave ikke kommer. I for-
hold til málsettingene ovenfor en 
dette ikke tilfnedsstillende. 

De fØrste ett og et halvt âr av 
Vignetts drift ble hele aksjekapi-
talen pa 140 00.0 kroner pluss. 
60-70 000 i tiilegg brukt til ordi-
nr utgiveise. Dette en snudd til 
en hyggeligere trend. Til utgan-
gen av august viser arets regn-
skap et overskudd pa Ca. 17 000 
kroner, først og fnemst takket 
vane en formidabel innsats fra 
dagens ansatte. 

- sa kan en spØrre:  hvorfor ik-
ke fortsette som fØn  nan tenden-
sen er positiv? Svanet en iett: Vi 
synes dagens Vignett er bra, men 
dniften gir ikke det Økonomiske 
armsiag som er nØdvendig for a 
lage et produkt som framstâr 
som enda mer fristende for abon-
nenter og annonsØrer,  og trygger 
de ansattes arbeidsplasser. 

PA generaifonsamlingen kom 
det fram et fonslag om a gjØne 
Vignett til et annonseorgan gra-
tis til alle husstandene i Ene-
bakk. Greit nok. Men da snakken 
vi om et heit annet pnodukt enn 
dagens avis. For egen del verken 
kan elier vii jeg bruke tid pa en 
slik trykksak. 

Som hovedaksjonr hevden 
kommunens nepresentanten at 
de ikke er forespunt cm a bidna 
med ny kapital. Men det en i som-
men invitert til ny aksjetegning 
gjennom avisen. Det forte ikke til 
noen reaksj.on fra kommunen for 
fotslbget öm sañiarbeid rne(05v--
re fonelâ. Kommunen mØtte hel-
ler ikke pa siste ondinre gene- 

nalforsamling der kapitalutvidei-
se ble vedtatt. Na kommer det 
forsikringen cm at det <,ikke vii 
vne utenkeiig at kommunen 
kan skyte inn penger>>. Men jeg 
tnor vi skal vne klar over hviiket 
niva vi snakker om. Dersom Vig-
nett skal openene uten feliesskap 
med en annen avis, ma det etter 
min mening minst tiifønes  kapi-
tal tilsvarende den sum som ble 
bnukt opp i avisens fØrste fase. 
Det en bra hvis kommunen er 
villig til a std for en betydelig del 
av en slik sum. Ailikevel - i tider 
med sknal kommunal Økonomi 
bØr en kanskje stifle spønsmâlet 
om det en riktig av kommunen a 
bruke ressunsen til avisdrift sa 
lenge det finnes profesjoneile 
4fluomer ige agamn 

- Det er béhov for en lokaleid 
avis, sien nadmann BjØnn Halvor-
sen. Tja? Jeg mener det en behov  

for a fâ ut en god lokalavis. Som 
en av de som fØnte  forhandiinger 
med Øvre tnon jeg det lØpet  scm 
ble iagt yule fØnt  til akkurat det. 
Fontsatt konton i Enebakk og en 
stenk lokal tilknytning van en 
seivføigelig del av avtalefor-
slaget. 

- Etter at dette ble avvist, yin-
ken to muligheten mest sannsyn-
lige 1 fortsetningen; gratis an-
nonseongan, eller en fcntsatt 
hand-til-munn drift pa grensen 
av det fcrsvarlige - basert pa 
cppcfrende ansatte og snille 
kreditoren. Men øvre sien seg 
fortsatt villig til samtalen. Jeg ha'-
per dagens aksjonnen/eiere 
som altsâ forlengst bar tapt sin 

innskutte - kapital 
egentlig de eien?) ogsa etter hvent 
kommer til at dette kan vre en 
fanbar vei. 

Vignetts fpaiiitid 
Det som skjedde pa Enebakk-avisen Vig-

netts ekstraordinare generalforsamling i be-
gynnelsen av september har fâtt en del opp-
merksomhet i resten av lokaipressen. Deler 
av framstillingen sâ langt trenger - om ikke 
en korreksjon - sâ i hvert fall et supplement. 



Apets kpeftaks'lon starter sOndag 

-
N o  per p'a 15 000 kroner 

DOR III DOR 
Rundt 50 000 innsamlere 

over hele landet skal gd fra 
hus til hus og seige gave-
blanketter til 30 kroner styk-
ket. Aksjonen omfatter ogsá 
informasjon om kreftsykdom-
mene og kampen mot dem, 
samt forskjeliige typer arran-
gementer i mange byer pa 
Kreftdagen 15. oktober. 

- Her i Enebakk blir det 
dØr-til-dØr-aksjon med saig av 
gaveblanketter. Alt arbeid 
Landsforeningen mot Kreft er 
basert pa frivillige gayer, og 
HØstaksjonen danner ryggra-
den i organisasjonens Økono-
mi. Vi er derfor avhegig av bi-
drag fra hele det norske folk 

for a kunne fá virksomheten 
igang, understreker BrØnmo. 

FORSKNING VIKTGST 
Forskning har alltid vrt 

hovedoppgaven til Landsfore-
ningen mot Kreft, og ifjor be-
vilget foreningen over 40 mu-
lioner til kreftforskning. 

- Vi prioriterer fremdeles 
forskning. Derfor har vi "Gi 
penger nâ. Kreftforskning 
gjelder livet." som tema for 
árets inns amlingsaksjon. Inn-
tektene vii som vanlig gà til 
forskning, opplysning og pasi-
entrettet virksomhet, opp-
lyser BrØnmo. 

Antall kreftrammede Øker 
for hvert ar i Norge, som eliers 

Formann i kommuneko-
mitéen, Robert BrØnmo 
háper a fá samlet inn 15 
000 kroner under ârets 
kreftaksjon i Enebakk. 

i verden. Hver fjerde nord-
mann blir rammet av kreft, og 
i Ar regner man med omtrent 
16 000 nye tilfeller her i Norge. 

- Vârt arbeid blir dessverre 
stadig mer aktuelt. Det er ba-
re enda mer forskning som 
kan snu denne utviklingen. 
Derfor er Landsforeningens 
innsats i kampen mot kreft 
noe som angar oss alle. av-
slutt,er BrØnmo. 

FØrstkommende søndag starter "Lands-
foreningen mot Kreft" den tradisjonelle 
innsamlings- og opplysningsaksjonen kalt 
"Aksjon mot Kreft-86". 

- I Enebakk vii aksjonen pãgâ fra 21. sep-
tember til 25. september. Vi er lovet hjelp' 
fra 6. kiassene ved barneskolene i Enebakk, 
og vi hâper a fã inn 15 000 kroner, sier for-
mann Robert Brønmo  i kommunekomitéen 
for ârets aksjon til Vignett. 

Genepalf0psamlingen valgAm"te 
FORTSATT  EL 

Lampespesialisten 
har 1000-vis av lamper i 3 etasjer! 

Utelykt i 	 Fra kr 45,- 

aluminium 	 til kr 10.000,- 

1-2 eller 3 lys stolpe 

Fra kr 398. 

Hverdagev LØrdager 
9-20 1  9-17 

Gratis P-plasser. AIIe typer kjopekort. St,omsvn. 28, Strommen TU. 718277 

ra' 

Bak fra venstre: Per Opsahi, Steffen Steen Jacobsen, Kim 
Andre Farago, Bernt Myrer, Jon Inge Maridal og TorbjØrn 
Gran. 

Foranfra venstre.' Stian Dypdahl, Per Amund Solberg, Ro-
ar Martiniussen, Tommy Strandvold, Tommy Dromnes og 
Tom Haga. 

Na er serien over for den.ne  gang. 
og det har virkelig vrt fuilkiaff. 
Guttene tok 16 poeng av 16 mull-
ge. 

Màlforskjellen ble 65-14. Har 
dette skjedd for i Drivs historie 
tro? Haper at utviklingen fort-
setter og at Driv jobber videre 
som de har giort. Det er srnala-
gene de ma satse pa med tanke 
pa framtiden. Trener i àr har 
vrt Laszo Farago og Stein Dyb- 

dal har vrt oppmann. De har 
gjort en kjempejobb, og det er ty-
delig at guttene har utvikiet seg 
mye fra i nor. Det har alitid vrt 
bra oppmøte pa trening. og man-
ge foreldre pa kampene. 

Laget har vrt med pa to cu-
per i ar - en i HØnefoss.  Der ble de 
slátt ut i semifinalen. I ar som i 
for var de ogsa med i Lada-cup i 
As. I f3or tok de sØlv der. men i àr 
vant de like godt hele cupen. 
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VERV EN VENN TIL
IV 

	toflft'! 
STØTT DIN EGEN LOKALA VIS!!!! 

For hver ny abonnent du verver til 

	

V 	Vignett - din egen lokalavis 	 V 

	

V 	 - leverer vi inn en 

5 UKERS TIPPEKUPONG TIL EN VERDI A V KR 201 DITT NA VN! 

	

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

Navn: 	  

Ad r.: 	 

Postnr./sted: 

Ja, jeg har gjort meg fortjent til en 5 ukers tippekupong i 
Norsk Tipping, og jeg far tilsendt kopi i posten sá snarl 
abonnenten har betalt: 

Mitt navn: 	  

Adr.: 	  

Postnr./sted: 	  

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

4. september ble det avholdt ekstraordinar generalforsamling i A/S 
Vignett. Aksjonarene var invitert til a ta stilling til et foreliggende 
forslag om samarbeid med Øvre Smaalenene. Aksjonarene som var 
møtt fram sa et klart og utvedtydig nei til et slikt samarbeid. Det var 
bred enighet om a arbeide videre for a behoide Vignett som en egen 
uavhengig bygdeavis med bade kontoradresse og eierinteresser innen 
kommunen. 

Det var styreformannen i Vig-
nett, Knut Evensen og nestfor-
mann Hâkon Tysdai som hadde 
ftt i mandat a forhandie med 
eventueile interessenter om eier-
skap og driftsansvar for avisen. 
Dette pga. et  relativt stort opp-
samiet driftsunderskudd pa 
rundt 200.000 fram til utgangen 
av 1985. Regnskapene ved utgan-
gen av juli i Ar viser et lite over-
skudd. 

Styret hadde ogsa vurdert det 
dithen at markedet pa 2.500 
husstander syntes sa lite at det 
ikke kunne gi Økonomisk grunn-
lag for mer personale enn i dag, 
og dermed heller ikke for en sik-
ker drift. 

Forslaget styret forhandlet seg 
fram til etter første forhandlinger 
med bade østlandets Blad og 
øvre Smaaienene var fØlgende: 
(sitat) 

øvre gâr inn som hovedak-
sjonr med minst 51% av ak-
sjekapitaien, og patar seg det to-
tale driftsansvar, bade redaksjo-
nelt og forretningsmessig. Øvre 
patar seg samtidig ansvaret for 
opparbeidet underskudd. 

øvres eiere ved Birgit Borger-
sen Wiig har anbefalt at dette 
skjer ved en nedskrivning av ek-
sisterende aksjekapitai til an-
tydningsvis kr 20.000 og at øvre 
gar inn med 30.000 slik at lovens 
minimurnsgrense er oppfylt. 

TIDSNOD 

Dette forslaget hadde blitt 
forelagt styrets formann klokka 
14.00 samme dag som generaifor-
samlingen skulie avholdes. pa 
grunn av tidsnØd var det derfor 
ikke styrebehandlet for det ble 
lagt fram for generalforsamlin-
gen, og hadde da heiler ikke til-
slutning fra hele styret. Innbakt i 
forslaget l ogsa at et nytt styre 
skuile oppnevnes i ny ekstraordi-
nr generalforsamiing der de 
nye aksjonrene skulle vrere re-
presentert. Det forutsettes at 
Enebakk-aksjonrene skulie v-
re godt representert i det nye sty-
ret. 

VEDTEKTSENDRINGER 

Videre forutsatte et eventuelt 
samarbeid med øvre fØigende 
vedtektsendringer: 

P. 4: Formuleringen om ak-
sjekapitaien omformuleres ifØlge 
generalforsamiingens vedtak. 
Urn stemrnerett: Hver aksje gis 
en stemme. 

P 5: Aksjenes omsettelighet er i 
dag begrenset, og med forkjØps-
rett for lag og foreninger i Ene-
bakk. øvre Ønsker en tilsvarende 
forkjøpsrett. 

P 6: Angáende gjenvalg: Ut-
tredende kan ikke gjenveiges 
mer enn to ganger. Denne be-
stemmeisen bØr  sannsynligvis  

strykes forsãvidt som den tar ut-
gangspunkt i et rent folkeak-
sj eselskap. 

Kritikk 

Representanter fra avisens ho-
vedaksjonrer var ogsa til stede 
pa generaiforsamlingen, hvor det 
fra flere ho.ld ble etterlyst alter-
nativer til det foreliggende for-
slag. Det ble ogsa kritisert at 
forslaget til samarbeidsavtale 
med Øvre, sarnt de foreslatte 
vedtektsendringene ikke hadde 
foreligget skriftlig pa selskapets 
kontor samtidig med innkalling 
til den ekstraordinre general-
forsamlingen. 

F019 med 
I 

normiIjoet 
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En vanhig situasjon for sauesankerne i helga. Sauen godtforan cle sum slculle ha ta/c i 
dem. SauefØlget her er Jan Ove Kihlerudfra Enebakk, og Hans Petter Holtfra Rcelingefl. 

Pa .38u.ejalkt.. 
Vignett deltok pa sauesanking i helga. Nesten 800 sauer fordelt 

pa et 13 000 ma! stort omráde som strekker seg fra Weng i Kirke-
bygda til Østli pa Flateby skulle sankes inn for vinteren, og det 
ble en stri jobb for de sankerne som hadde møtt opp. 

- Det mangler fortsatt rundt 80 sau , sier Trond MjØnli til Vig-
nett, som minner om at det vii bli ettersanking fØrstkommende 
heig. 

I vàres ble det sluppet Ut 
778 sauer her i Enebakk. Nâr 
en tenker pa at de er spredet 
over et areal pa 13 000 mâl, 
skulle det vre liten tvil om 
det pa ingen mate er for mye 
sau ute i Enebakkskogefle. 

Det er Akershus Beitelag 
som benytter Enebakkskagen 
som sauebeite. Eierne kom-
mer fra Ski, Gjerdrum, Nan-
nestad, Nittedal, Krokstad, 
Rlingen, og ikke minst Ene-
bakk. Den stØrst eieren kom-
mer fra Rlingen, og han har 
drØye 170 dyr ute pa beite. 

Arets sauesanking startet 
app pa fredag, og det var na-
turlig nok den dagen fleste-
parten av sauene ble sanket 
inn, omtrent 500 opplyser Jan 
Ove Killerud til Vignett. Han 
forteller at sauen blir som en 
attâtnring a regne. Kornet 
er og blir det viktigste for 
hans del. 

LØrdag og sØndag ble det 
nrmest gâtt manngard over 
skogen, og det er litt av en 
jobb, nàr det er snakk am a 

finne noen hundre dyr spredt 
over et stort omrade pa 13 000 
mâl. 

- Det er vanskelig a Si noe 
am tapsprosenten fØr etter-
sankinga er over, men for-
elØpig mangler det rundt 80  

dyr, sier Killerud, sam selv 
var med alle tre dagene. - Det 
er ikke fritt for at en blir litt 
stiv i beina etter sâ mange 
lange turer, sier han. 

41 

4.' 
Enebakksauefl ble garantert 100% bequereifri avflere av 

helgens sankere. - Dette er kremkjøtt, ble det sagt. 

VIGNETT 

ENEBAKK 

Her er det kommunenS ordfØrersegl, lagd pa bakgrunfl av det nye 
kommunevàPe net, som mandag ble godkjent av formanflSkaPet. 

Kommunevapenw 
et ep fepdig 

Formannskapet godkjente mandag forsiaget til kom-
munevâpen for Enebakk. Motivet som ses pa bildet bygger 

pa det tidligere omtalte firbiadmotivet, som arbeidsgruppa i 
sin tid gikk inn for. 

- Jeg vii berØmme arbeidsgruppa for yel utfØrt arbeid, sier 
râdmann BjØrn Halvorsen. 

Truls Nygaard har rentegnet 
vâpenet, og kommunen sØker na 
am a ía godkjent kommuneVâ-
pen, tlagg, og ordfØrersegl med 
samme motiv. 

Tone Skaranger 
innvilget -Pepm 

FormannskaPet innvilget mandag Tone Skaranger permi-
sjon inntil videre. Hun er representant for Sosialistisk Ven- 
streparti i kommuneStYret. 

Hun ble representant i kommuneStYret etter at Tove Inger 
Larsen tidligere i âr ble innvilget permiSiOn. 

Skaranger sØkte am permisjan den er fra farmannskaPet inn-
pa bakgrunn av hun skal kam- vilget fram til deltidsstUdiUmet 
binere jobb med deltidsstudiUm er avsluttet. 
pa Universitetet i Oslo. SØkna- 

Venstre veiger 
Gapuepmoen 

- Gardermoen som hovedflypiaSSalterflativ er det minst 
kostnadskreVende alternativet, det vii raskest gi en løsning 

pa dagens problemer og er minst rniljØØdeleggeflde Ven-
strelagene i Folio behandlet pa sitt regionmøte i Enebakk 
lørdag 6. september spørsmáiet om bovedflYPlaSS pa Øst- 

landet. 
Torstein Slungârd orienterte 

am de standpunkter Venstre 
sentrait har lagt vekt pa i sin hØ-
ringsuttalelse. Den konkluderer 
med at Gardermaefl er det beste 
alternativet. Regional utvikiing, 
distriktspOlitiSke hensyn, miljØ-
hensyfi, størrelsen pa investerin-
ger i veier og i kailektivtrafikk 
samt tidsaspektet tilsier at Gar-
dermaen ma velges. I fØrste fase 
vii delt trafikk vre den beste 

Riksarkivet hadde ingen merk- -, 
nader til motivvalget, men det er 
KommUflal- og arbeidSdeparet 
mentet sam har det avgjørende 
ard i saken. 

lØsning, med et tak pa Farnebu 
pa 5,5 millioner passasjerer pr. ar 
som Stortinget alt har vedtatt. 

ftfartsmeidiflgefl er sendt til 
hØring i alle Falla-kammunene. 
Slungârd framholdt at den saken 
er sa viktig for framtidig n-
ringsstruktur og basettings-
mØnster i Failo, at alle kom-
munestyrene burde gi uttalelse i 
den saken. 
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Enebakk IF uten fpfidpettsfilbud 

Eirik Gundersen (11) og Geir Egedius (14) 
er begge nybakte kretsmestre i opptil flere 
friidrettsgrener. Begge to stiller opp i 
kretsmesterskap og andre friidrettsstevner 
i Enebakk IFs navn - trass i at ElF ikke har 
noe som helst a tilby sine medlemmer nár 
det gjelder friidrett. 

- Vi har lyst til a fortsette med friidrett - 
spesielt hvis vi hadde fãtt trener og mulig-
heter til a spesialtrene, sier de to nybakte 
friidrettsmestrene til Vignett, men de pre-
siserer likevel at fotball og ski fortsatt er 
viktigst... 
FEM KM-GULL! 

Eirik og Geir ma ofte finne 
seg i a vre de eneste delta-
kerne fra Enebakk IF pa friid-
rettsstevner - og de ma se an-
dre kiubber stille med egne 
trenere, og ikke minst et solid 
stØtteapparat bak klubbens 
aktive. 

Til tross for at Enebakk IF 
ikke har noen friidrettsgrup-
pe, og heller ingen skikkelig 
lØpebane forsynte Eirik og 
Geir seg nrmeste ufor-
skammet grovt av premiebor-
det under àrets kretsmester-
skap - fern KM-gull ble fasi-
ten, og i tillegg flere andre- og 
tredj eplasser. 

han pa 9,3, lengde med 4,14 og 
kule med 8,86. 

TO GULL TIL GEIR 
Fjortenâringen Geir Egedi-

us skulle ikke bli mye dárlige-
re enn naboen -. han KM-sta-
tus viser to gull og en bronse. 

For bans del startet KM 
opp pa Holand I juni maned. 
og der vant han 80 meter hekk 
pa 15.0 sekunder et meget 
bra resultat. Samme dagen 
ble det bronse pa 60 meter 
med 8,3 sekunder. 

KM fortsatte pa Ames 3. 
september, og da var kiart for 
nok en gullmedalje til Geir - 
denne gangen i lengde med 
4,75 meter. 

Geir Egedius og Eirik Gundersen er begge nybakte lcretsmestre i flere friidrettsgrener, 
og nà lØfter  de tomlene for en egenfriidrettsgruppe  i Enebakk IF. 

TRE GULL TIL EIRIK 
Eirik Gundersen stiller i 

11-ârsklassen pa friidretts-
banen, og han gjør sine saker 
bra, treningsmulighetene til 
tross. 
3. september startet KM for 
hans del opp pa Ames. Der 
ble det gull i lengde med 4,21 
meter, og gull I kule med 7,63 
meter. I tillegg ble det bronse 
pa 60 meter med tida 9,2. 

LØrdag var det KM i fire-
kamp som stod pa program-
met, og unge Gundersen var 
fullstendig utilnrmelig - 
over 200 poeng foran nummer 

• to. Han vant tre av fire grener, 
pa 800 meter ble det "bare" 
delt 2. plass. 60 meter vant 

BYTTER KLUBBER 
- Enebakk IF bØr satse pa 

friidrett. Det bØr  vre et til-
bud ogsà her, og jeg synes det 
er et tankekors at ElF stabler 
en alpingruppe pa beina nàr 
friidrettsgruppa ligger nede, 
sier Øyvind Gundersen, far til 
Eirik Gundersen til Vignett. 

Han pàpeker at mange sorn 
vil satse pa friidrett er nødt til 
A bytte klubb. De gàr til andre 
stØrre Romeriksklubber som 
Minerva, StrØmmen og LØ-
renskog. Han tror ogsà at fri-
idrettsinteressen hadde vrt 
atskillig større  hvis mulighe-
tene là til rette med hensyn 
pa bane, trenere og ikke 

minst en egen gruppe. 

PROBLEMATISK 
Det skaper problemer for de 

av EIFs medlemmer som Øns- 

ker A drive friidrett, nàr det 
ikke finnes noen egen gruppe. 

- Det er ofte tilfeldig at vi 
far greie pa nàr og hvor det er 
stevner. I andre grener legges 

det terminpianer, og alt til-
rettelegges mye bedre for ut-
øverne. Uten egen friidretts-
gruppe blir det altfor tilfeldig, 
mener øyvind Gundersen. 

- Dot ep Itodepsiuen 

 

mangler som 

 

Friidrettsgruppa i Enebakk IF har ligget 
nede i to fir. Vignett har tatt en prat med 
ildsjelen dengang - Tore Vestli fra Flateby. 
Han mener at mangelen pa ledere er det 
stØrste problemet. 

- Det er vanskelig a dri-
ve friidrettsgrupper. Man-
ge steder pa Romerike er 
det snakk om a slâ sam-
men mindre kiubber, sier 
Tore Vestli fra Flateby. 

Sammen med enkelte an-
dre foreidre var han ildsje-
len i friidrettsgruppa da 
den var i aktivitet. 

Vestli opplyser til Vig-
nett at alt egentlig ligger 

til rette for a starte opp 
igjen. Treningsforholdene 
i Kirkebygda er brukbare, 
og det finnes masse friid-
rettsutstyr tilgjengelig. 

- Jeg prØvde flere ganger 
a etterlyse ledere til grup-
pa gjennom kiubbavisa, 
men responsen var mini-
mal. Na er det kommet 
mange nyinnflytta til Fla- 

teby, og da skulle det vre 
muligheter for a starte opp 
igjen, mener Tore Vestli, 
som ikke er srlig fornØyd 
med valgkomiteens arbeid 
for a skaffe nye ledere til 
gruppa. 

- Friidretten bum drept 
• av fotballen - du blir be-
standig skjØvet bort i et 
hjØrne. 10-12 aktive i frii-
drett er mye, i fotballen er 

det snakk om hundrevis, 
det viser hvor vanskelig 
det em a drive, sier Vestli. 

Fotballens aktive har et 
stor apparat av tillitsvalg-
te bak seg, men det hele er 
annerledes nár det gjelder 
friidrett. - Vi som var lede-
re for to âr siden hadde eg-
ne barn som drev friidrett, 
sier Vestli. 
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Den prognosen som regnes som mest aktuell for 
framtidens Enebakk bygger pa en ârlig boligbyg-
ging pa 70. Boligbyggingen er naturlig nok ogsâ 
den viktigste faktoren med hensyn pa befolk-
ningsutviklingen. 

Kommunens vedtatte retningslinjer for be-
folkningsutviklingen innebarer en ârlig vekst pa 
1,5%, der Flateby og Kirkebygda er tiltenkt størst 
prosentvis vekst. 

Gjennomsnitts-enebakkingen 
vii bli eldre fram mot slutten av 
1990-ârene. Idag er over en tredel 
av kommunes innbyggere under 
19 âr, men ifØlge den mest aktuei-
le prognosen vii dette endre seg 
mye i árene framover. Alierede i 
1993 vii denne aldersgruppens 
andei av av innbyggertaliet ha 
sunket til 28%. 

Den er den arbeidsfØre befolk-
ningen I Enebakk som vii f. den 
stØrste veksten i ârene framover. 
Den regnes fra 20-66 âr til tross 
for at det er reiativt mange I al-
deren 16-19 ár som er i fast ar-
beid. Idag utgjOr denne gruppen 
58% av Enebakks befolkning, 
mens den 11993 utgjØr to trede-
ler. 

Radmann Halvorsen mener 
dette vii gi positive utsiag for 
kommunen, spesieit med tanke 
pa Økte skatteinntekter. 

Antaii personer over 80 Øker 

sterkt i kommunen, og dette vii 
M konsekvenser for ressurs-
bruken med hensyn pa eidre-
omsorgen. IfØlge prognosene vii 
aldersgruppen over 80 ár vre 
fordoblet I forhold til idag 11993. 

Hvilke konsekvenser vii en 
"eldre" befoikning fa? For Ene-
bakkskolenes del opplyses det at 
hverken Hauglia eller Stranden 
vii M here klasser enn skoiene 
har idag. Ytre Enebakk skole og 
Enebakk u.skoie vii M behov for 
here kiasserom. En utbygging av 
barneskoien i Kirkebygda er som ZD 

kjent pa trappene. Pa sosialsek-
toren vii prognosen fa stØrst virk-
ning for tiltak for barn 1 aideren 
0-6 ar. 

Teknisk sektor I kommunen 
mener at renseanleggene pa Fla-
teby og i Kirkebygda vii vre tii-
strekkeiig fram til midten av 
1990 med normal boiigbygging. I 
Ytre pa kapasiteten Økes. 

FLATEBY FAR 
FLEST DODGER 

I perioden fram til 1997 regner kommunen med 
at det bygges gjennomsnittlig 70 boliger hvert ár. 
Hittil har hovedtyngden av boligbyggingen for-
egâtt i regulerte omráder pa Flateby og i Ytre. 

Fra idag og framover regner en med at dette 
mønsteret vii holde seg, men at ogsà Kirkebygda 
vii fâ en boligbygging som prosentvis ligger opp 
til utbyggingen i de to andre kretsene. 

Probiemet med en styrket bo-
iigbygging 1 Kirkebygda er at det 
med unntak av Kiokkerudasen 
finnes fd klargjorte areaier. Den 
videre utbyggingen er patenkt I 
Ekebergdalen, og det medfØre 
store kostnader for kommunen 
med tanke pa kloakk og andre 
kommunaltekniske anlegg. 

Nar det gjeider boligbyggingen 
pa Flateby, mener radmann Hal-
vorsen at denne er mulig a gjen-
nomfØre tidligere enn forutsatt. 

Hovedprobiemet for en videre 
boligutbygging I Ytre Enebakk 
er den lave kapasiteten pa rense-
aniegget, noe ogsa teknisk etat 
har papekt i sine kommentarer 

Bussholdeplassen pa Rud ligger ved riksveien pa Flateby, og for svcert mange flat byg-
dinger er det en ganske drØy  bit a gà ned dit. Nâr Ødegàrdsveien stârferdig har noic dette 
bedret seg ganske betraktelig, cia kjØrer nemlig mange av rutene innom Gjeddevann-
sveien. 

STILBUDETBUS: 
bePesd 
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Busstilbudet pa Flateby skal utvides, ikke minst takket were en ny 
og bedre Ødegârdsvei. Nár veien er helt ferdig, skal flere av Ene-
bakkrutenes ruter kjøre oppom Gjecldevannsveien, noe som gjør 
veien til bussen atskillig kortere for svart mange flatbygdinger. 

Ruteforsiaget som kom fram etter mote mellom 
Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) og Enebakk kommune 
er nâ godkjent av styret i SL og Samferdseissjefen i 
Akershus. 

Den nye ruteopplegget legger opp til at bussene i 
lØpet av en uke skal kjØre  til/fra Gjeddevannsveien 
75 ganger. 

Det er spesielt rushtidsavgangene om morgenen 
og ettermiddagen som vii kjØre  innom Gjedde-
vannsveien. Dette betyr i praksis at de som bor 
lengst unna de vanhige stoppestedene langs riks-
veien kan spare opptil flere kilometers gange nâr 
det gjelder avstanden til nrmeste busstopp. 
Endringen har kanskje spesieli betydning for man-
ge eldre, som i mange tilfeller synes veien til Rud 
og Byggefeltet blir aitfor lang. 

IfØlge SL skal de samarbeide med Enebakk 
kommune om a utgi en informasjonsfolder am det 
nye tiibudet sa snart ødegârdsveien star ferdig, og 
etter det Vignett erfarer skal den vre ferdigstilt i 
mánedskiftet oktober november. 

Endringen i ruteopplegget betyr at SL far mer 
enn 13 000 ekstra kjØrekilometer  ârlig, og fra SLs 
side opplyses at Enebakkrutene vii vurdere mulig-
heter for a innspare disse andre steder i kom-
munen. 13 000 kilometer ekstra betyr en kraftig 0k-
ning av utgiftene pa ârsbasis, 200 000 kroner er et 
tall som har butt nevnt. For a unngâ a skjre ned 
kilometerantallet andre steder i kommunen trengs 
det 33 nye personer med mânedskort til Oslo, app-
iyses det fra SL. 

VIGNETT 



   

OM 

 

   

 

USTRI 

 

 

Omtrent 70% av Enebakks arbeidsføre befolkning jobber 
utenfor kommunen, mesteparten i Oslo. Det betyr at kom-
munen har en egendekning av arbeidsplasser pa 30%, der 
Enebakk kommune er største arbeidsgiver. 

Det er et Ønske fra kommunens side a bedre denne situasjo-
nen, blant annet ved hjelp av mer industri til kommunen og 
videreutvikling av det eksisterende naringslivet. 

Av Arne Kongsnes 

Hvis prognosene slâr til har Enebakk kommune et inn-
byggertall pa over 9 000 allerede i midten av 1990-ârene. 
Idag bor det 7 600 mennesker i Enebakk. 

Befolkningsveksten skal i prosent bli sterkest pa Flate-
by, og lavest i Ytre. Snakker man om tall vii Ytre fá kiart 
stØrst Økning i innbyggertallet, Kirkebygda minst. 

Enebakks befolkning vii bli stadig "eldre" fram mot ár-
hundreskiftet. Aldersgruppen 0-19 àr synker kraftig, mens 
Økningen blir sterkest i den arbeidsdyktige befolkningen 
fra 20-67 - noe som ogsâ vii gi kommunen Økte skatteinntek-
ter. 

Alle disse opplysningene bygger pa prognose 2, som har 
en árlig boligbygging pa 70 som grunniag. Prognose 1 er 
skrinlagt, den yule gi nullutbygging i Kirkebygda. For-
mannskapet og kommunestyret skal ogsâ vurdere en prog-
nose 3 - som bygger pa en áriig boligbygging pa 50. 

Enebakk er og blir enjord- og skogsbrukskommune ogsâ i àreneframover,  selv  omfolketal-
let i kommunen stadig Øker i árene framover. 

VIGNETT 

iiegge Wamfidens En akk 

til prognosen. Det ma ogsâ kiarg-
jØres nye arealer for utbygging. 

I og med at kommunen far en 
stadig eldre befolkning er det og-
sá kiart at behovet for trygde-
boliger elier andre boformer for 
eldre vii Øke i árene framover. 
Kommunen disponerer idag 15 
leiligheter for vanskeiigstilte, og  

behov for denne typen leiligheter 
Øker stadig, noe "Birkelund-sa-
ken" skulie vre et godt eks-
empel pa. 

Botilbud for vanskeligstilte, 
eldre, ungdom og funksjonhem-
mede er ikke noe Enebakk kom-
mune kan vre stoit av - og det 
bie ogsâ kiart signalisert fra  

kommunestyrets side at det er 
utbredt Ønske om a bygge boli-
ger som er bade mindre og rimeli-
gere. Bebyggeisen i Enebakk be-
'star i det alt vesentlige av ene-
boliger, noe som gjør det alt an-
net enn enkelt for f.eks ungdom a 
slã seg ned i hjemkommunen. 

Enebakk kommune disponerer 
idag rundt 150 dekar industri-
tomter. Det er fordelt pa Rud in-
dustrifelt pa Flateby med 70 de-
kar, og Ødegàrdslia industriareal 
i Ytre med 80 dekar. 

Arealene i Ytre er allerede 
soigt unna, mens det pa Flateby 
forsatt er ledig hele 65 dekar. Det 
er hevdet fra enkelte hold at Yt-
res beliggenhet i forhold til Oslo 
har gjort det atskillig lettere d 
selge industriarealer der i mot-
setning til pa Flateby. 

Den industrien og nringslivet 
som finnes innen kommunen be-
star av Enebakk kommune som 
stØrste arbeidsgiver, og foruten 

Kommunens skatteinntekter 
har hatt en ganske stor realvekst 
de siste arene, og i kommunen 
regner man med at denne utvik-
lingen vii holde seg langt innover 
i 1990-a. Dette har kiar sam-
menheng med befolkningsutvik-
lingen i kommunen, antallet per-
soner i aldersgruppen 20-67 ar vii 
Øke, og dermed Øker ogsa skatte-
inntektene. 

Râdmann Halvorsen har satt 
veksten i skatteinntekter uk 
veksten i aldersgruppen 20-67 ar. 
Han mener det gir et akseptabeit 
uttrykk for Økningen i antall 
skatteytere i kommunen. Dette 
er basert pa en boligbygging pa 
70 arlig, men hvis man legger en 
arlig boligbygging pa 50 til grunn 
vii skatteinntektene bli vesentlig 
lavere, spesielt fra 1990 og videre 
Ut pa 90-tailet.  

den finnes det arbeidsplasser in-
nen transport-, service- og kon-
toryrker, samt handel og smâ 
hândverks- og industribedrifter. 

- Det bØr  vre en oppgave for 
kommunen a sikre mer areal i Yt-
re, Kirkebygda og pa Flateby til 
industriformàt sier radmann 
Bjorn Halvorsen. 

- Ut fra liten egendekning nár 
det gjelder arbeidsplasser, samt 
relativt lang penciling til sentrale 
arbeidsmarkeder vii en anta at 
det finnes en hØy  andel av skjult 
arbeidsledighet i kommunen, 
sier Halvorsen, som mener at 
dette i vesentlig grad gjelder 
kvinner og ungdom. 

Rádmannen Ønsker at all kom-
munal virkomsomhet i Arene 
framover fortsatt skal styres av 
iangtidsbudsjettet og de arlige 
budsjettene. Langtidsbudsjettet 
er et kommunens viktigste sty-
ringsorganer nar det gjelder Øko-
nomi. 

I 1986 betaler kommunen nes-
ten 10 millioner kroner i renter og 
avdrag. Dette utgjØr over 20% av 
skatteinntektene. Etter en topp i 
1987 regnes det med at gjelden 
vii synke ganske kraftig utover i 
tiarsperioden. Dette skyldes at 
store ian som ble opptatt tidlig i 
1970-arene na pa det nermeste er 
nedbetalt. Dette betyr i praksis 
at en del midler vii bli frigjort, og 
radmannen mener at bruken av 
disse bØr  tas opp til diskusjon 
nar kommuneplanen skal be-
handles. 

Budsiettent. 
skal'stypi 

Enebakk kommunes viktigste inntekstskilde er 
idag skatteinntektene, og de vii ogsâ vre den 
viktigste i den kommende 10-ârsperioden. 

Skatteinntektene vii med andre ord vre svart 
avgjørende for aktiviteten og utviklingen i kom-
munen. Idag utgjØr skatteinntektene to tredeler 
av kommunens inntekter pa ársbasis. 
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Stepk mapkeping I Folio-cup 

IL Driv fikk markert seg solid under he!-
gens finalekamper I Follo-cupen som gikk 
av stabelen pa Langhus stadion. To seire - 
et tap ble fasit etter to dager med flott Driv 
innsats. Egentlig skulle alle kampene ha 
vart avviklet 1 helga,men pa grunn av kol-
lisjon med blant annet seriekamper, blir 
resten av finalekampene avviklet først-
kommende helg. Her skal ogsâ Drivs jen-
telag I ilden. For ogsâ de nâdde finalen sam-
men med guttelag, smâpikelag og lilleput-
ter. 
Og det ble flere Driv-seire pa Langhus. 

Ogsâ miniputter 8 âr og miniputter 10 âr 
nâdde sluttspillet I cupen, og vant opâp-
visningskampene som det heter 1 disse a!-
dersklassene. Etter helgas mange seire er 
det helt kiart at Driv-fotballen seller i 
kraftig medvind. 

Lise Haga og Gry Pedersen strâler omkapp med seiers-trofeet etter en stor Driv-clag pa 
Langhus stadion. 

Av Aslaug Tidmann 

1-0 TIL SMAPIKENE 
Smâpikene vant finalen 

mot Kolbotn med 1-0. Det 
var en jevn kamp med stor 
innsats fra Driv-jentene. I 
1.omgang fikk ingen av la-
gene overt,aket, og pause-
resultatet ble 0-0. 
I begynnelsen av 

2.omgang kom det etter 
glimrende forarbeid et fly-
delig innlegg fra Mayaan 
Mood. Hun tok med seg 
ballen helt til dØd-linja og 
la den inn foran mal, hvor 
Lise Haga overtok og son 
get for scoringen. 
Resten av 2.omgang 

svingte spilet fram og til-
bake, og Kolbotn kjempet 
for en utligning. Men et 
heltent Driv-lag sto imot 
presset og 1-0 seieren var 
sikret, og dermed ogsâ yin-
nerplassen i sin kiasse i 
Follo-cupen. 

GUTTER I 
mØtte Oppegard i finale-

kampen lØrdag formiddag. 
Driv àpnet best og hadde 
flere farlige angrep. Etter 
en fin kombinasjon scoret 
Jan Erik Christiansen fra 
kort hold. Etterhvert ble 
kampen mer jevn. Opp-
egardlaget kjempet godt 
og var sterke i forsvaret og 
pa midtbanen slik at de 
etterhvert klarte a rive 
opp Drivs spill. Men Opp-
egárd var svake i avslut-
ningen, og ved pause var 
resultatet 1-0. En klarere 
ledelse til Driv yule vrt 
mer rettferdig enn en ut-
ligning. 
I 2.omgang overtok 

Oppegârd fØringen, srlig 
pa midtbanen, men mang-
let spillere foran til a av-
slutte angrepene med 
scoring. 

Helt i siste minutt kom o utligningen pa et veiplas-
sert langskudd. Dermed 
ble det ekstraomgang og 
spillet bØlget fram og til-
bake uten at det kom noen 
avgjØrende scoring. Drivs 
to coriiere ble denned 
avgjørende,og de vant fi-
nalen. 

BRAKSEIER FOR 
MINIPUTTER 8 
6-1 i Drivs favØr ble re-

sultatet av den avslut-
tende oppvisnings-kam-
pen mot Kolbotn i denne 
aldersklassen. Og det var 
en velfortjent seier, hvor 
alle spillerne pa laget vir-
kelig gjorde jobben sin. 
Driv hadde over-taket hele 
veien, og seieren var aidri 
truet. Entusiastiske for-
eldre og søsken pa sidelin-
ja skapte fin stemning un-
der hele kampen. 

Miniputter 10 I spilte og-
sa oppvisningskamp mot 
Kolbotn. Resultatet av 
denne kampen ble 2-1 i 
Drivs favØr. 

TAP! 
Fuilt sa bra gikk det ik-

ke med Drivs lilleputter i 
søndagens 	finalekamp 
Follo-cupen. 	Innied- 
ningsvis gikk det bra for 
Driv-gutta, og pauseresul-
tatet 1-0 til Kolbotn kunne 
man vel hape a gjøre noe 
med. Men 1 2. omgang 
sprakk det! Kolbotn vant 
4-0 over Driv. Men sØlv ble 
det na, da! 

Etter tre frnalekamper i 
Folio-cup star aitsa Driv 
igjen med to seire. Na gjen-
star det a se hva jentene 
kan gjøre i sin finale som 
skal spilles fØrstkom-
mende heig. 

GlacleDriv-jenter etter 1rdagens seier i Follo-cupen. 



0-dagen 
-88 

Orienterings-
interesserte inviteres til 
orienteringsdag 	ml 
kiubbmesterskap <<Tu-
ristklasse> og konkur-
ransekiasse. Diplom til 
alle. 

Start: <<Myra, innenfor 
Revefaret 15. Innkomst: 
Drivplassen. Starttid: 
SØnd. 21/9-86 ki. 12.00. 

I.L. Driv 
0-gruppa 

Enebakk kommune 

RengØrings- 
assistent 

Mjr ungdomsskole 

Med forbehold er det ved 
Mjr ungdomsskole le-
dig vikariat som rengjø-
ringsassistent i tiden 
1/10-86 - 31/7-87. 

Posten er for tiden pa 4 
timer og 15 mm. pr. dag, 
men det tas forbehold 
om justering til et lavere 
timetall senere, dersom 
dette blir aktuelt med 
derav fØlgende lØnns-
reduksjon. 

Tjenesteplikt i henhold 
til de ordninger som er 
etablert i denne sektor 
pa vedk.skole, og videre I 
samsvar med vanhige 
kommunale vilkar som 
til enhver tid gar fram av 
by, instruks, reglement 
og tariffavtale. 

SØknad sendes Enebakk 
skolestyre, 1912 Ene-
bakk, innen 24. septem-
ber 1986. 

SØnd. 21/9 ki. 16.30 B: 
ROBIN HOOD, 
DEN UOVER-
VINNELIGE 

Ki. 18.30 U: 
GOTCHA 

Ki. 20.30 V: 
KODENAVN FALKEN 

COMFORTBUTIKKEN 
med installasjon- 

service 
SKI STAS.JON 

U 
_____-__ J&

____ 

EDA 

TOR VEITEBERG Ah 
Autorisert Rørleggerfirma 

BREDA INDUSTRIBYGG 
KJEPPESTADVEIEN SKI 
TELEFON 87 3506 
TELEFON 87 08 28 

POSER IS4JTSTYR OVNER OLJEKAMINER OLJELOFTE 

R(WERIKE PEI 
SKANINGSRIJD & TOKLE A.S. 

Strømsvn. 102, Strom men 
TIf. 71 42 30 

APENT: Hverdager kI. 9-17. 
Torsdag kI. 9-19. Lørdag kI. 9-13. 

ALiT. INSTALLATOR 

TER 

Peismsenter 
IVIED EGNE MURERE. 

Vi utfører alt I peismuring. GRATIS konsulent- 
tjeneste med fast forhândspris. 

Vâre peismurere er fagfolk med lang erfaring og 
vi utforer arbeidet UI avtalt tid. 

For ovrig har vi godt utvalg I OVNER - 
KAMINER OG FRITTSTAENDE PEISER, samt kombiovner/-peiser. 

	/ 

NORGESKORTET 

	\ 

Altmuligmann 
Til gard med forskjellig virk-
somhet, sØkes person som er 
interessert i forskjellig artet 
arbeid. 
LØnn etter avtale. Enebolig 
pa stedet. 

Henv. Chr. Oppegárd, 
tif. 92 63 3 

cHjeIp! 
Vi trenger ny 

vaktmester 
pa Samfunnshuset pa 
Fiateby, da var navren-
de vaktmester, Grete 
Mork, slutter 1. okt. 

Nrmere opplysninger 
fas hos Ingrid Nordlie: 
Tlf. 92 84 68. 

Styret 

Z!Iipài3iP 
IJNNG4 

: 
v/GNET0'P 

IYVIS1 Ai KKEKET 

HAft 
GNET)Z

GE 
 

HUSK 
BILAUKSJON 

ASKIM 
Stedet for de gode 

biIkjap 
Merk dagen 

Hver FREDAC kI. 18.30 

TH. 88 08 99 

VEDLIKEHOLD 

MODERNISERING 

NYANLEGG 
Se v5r utstilling 
av sanitr-
utstyr - 
kjekken-
innredning og 
baderoms-
meber. 
FLNANSIE RING 

KIK4EN d6 
VARME A/s 

AUT VVS PORLEGGER 
Strgmsv. 100, Strømmen 
TIf71 4597/71 4598k  

JØP WS NOS FAGMANNEN 	EJOP VVS NOS FAGMANNEN 

VIGNETT 

BEGRAVELSESBYRAER 

Sveums Blomsterforretning 
og Begravelseshyrä 

Holger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrem 

Telefon blomsterforretning 7114 11 
Telefon begravelsesbyrâ 71 48 30 

Chr. Stensruds E1111 A/S 
Ski Begravelses- og 

Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3— 1400 Ski 

(02)*87 30 60 
HELE DØGNET 

KUNNGJØRINGER 

Enebakk 
SØknad om saig av raketter 
og pyrotekniske varer for 
nyttársfeiringen 1986/87 ma 
vre innsendt innen 10/10-86. 
Søknaden vii bli vurdert et-
ter Lov av 14. juni 1974 nr. 39 
OM EKSPLOSIVE VARER 
med departementets forskrif-
ter av 22. mars 1977. 
SØknad innkommet etter 
10/10-86 vii ikke bli behand-
let. 

Enebakk brannstyre 

Enebakk kommune 
Stadfestelse av reguleringsplanene - reguleringsendrings-
forslag for del av Kirkebygden sentrum og Bergskaugjordet 

Med henvisning til bygningsloven 27, del 5 og fylkes-
mannens brev av 12. august og 20. august, kunngjØres 
det at ovennevnte reguleringsplaner mlbestemmeiser er 
stadfestet av fylkesmannen. De stadfestede regulerings-
planene foreligger ved Teknisk etat. 
Det vises til § 32 nr. 1 annet ledd og § 42 annet ledd i 
bygningsioven ang. fristen for krav om erstatning pga. 
reguleringen. 
Fylkesmannens stadfesting kan pâklages I medhold av 
bygningslovens § 17, 3. ledd og forvaitningsiovens § 28 el-
ler retningslinjene i forvaltningslovens kap. VI. 

Bygningssjefen 

STILLING LEDIG 

Enebakk kommune 
ForskoIeIrer 

Engasjement ved Flateby barnehage er ledig med 20 t/u, 
forelØpig fram til 31.12.86, mulighet til forlengelse fram 
til 14.08.87. 
Engasjementet er i forb. med inntak av funksj.h. barn. 
Stillingen lØnnes  i ltr. 14-19. 
Nrmere opplysninger Ms ved henv. styrer RØsbak, tlf. 
02/928588. 

Enebakk legesenter 
Iegesekretr 

Fra 1.12.86 er det ledig ½ fast stilling og vikariat j1/1  stil-
ling i 18 uker med mulighet til forlengelse fram til 1.8.87. 
1/2  stilling Ønskes besatt av person som kan tenke seg '/i 
stilling fra 1.8.87. 
Søkere bør  ha legesekretrutdanning. LØnnes  i 1.tr. 7-16. 
Det bes opplyst i sØknaden hvilken stilling det sØkes. 
Nrmere opplysninger fás ved henv. Enebakk legesen-
ter, tlf. 02/92 63 60. 

Vikar for Iandbruksvikar 
er ledig fram til 1.6.87. SØkere bØr vre agronom og ha 
praksis fra husdyrstell. 
Instruks for stillingen er utarbeidet. 
LØnnes etter kvalifikasjoner i alt. i.tr. 7-15, 7-16 eller 
12-18. 
Nrmere opplysninger fas ved henv. landbrukskon-
toret, tif. 02/92 64 51. 

Ansettelse skjer pa de vilkar som til enhver tid framgâr 
av gjeidende lover, reglement og tariffavtaler. 

SØknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vit-
nemal sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 
1. 10.86. 



MARKISER RORLEGGER GLASSMESTER 

Ski Glassmester- 
forretning A/S 

Alt I glassarbelder. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

III. 87 34 55 

Erik Kjelqaard 
Varme, sanitafr, nyBygg og reha-
bililering. 
(Jilele av lensepumper, vannsuger 
09 hoylrykksspyling. 
1914 Ytre Enebakk, 711. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Enebakk 
Markiseservice 

MUidser Persienner Gxnwbmtt 
Inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 
tit. 92 45 58 

MASKINENTREPR. 

BrMrene Svendsen A/S 
Alt I nydyrking, bakkeplane-
ring og annen massetrans- 
port. 	RIingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

BLIKKENSLAGER 

OS VAIL) NORDLI 
Alt I blikkenslagerarbeld 

utf ores 
1911 Flateby 
Tit. 92 84 68 

Svein Cuibrandsen 
Alt i blikkertslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby 
hf. 92 82 67 

INNRAMMING 
Utsigts 

rammeverksted 
Alt I innramming 

1911 Flateby. TIf. 9286 10 
ogsã kveldstid 

Fag & Service 

CONTAIN ER UTLEIE 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

TANNLEGE 

Stein flarre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

Tit. kI. 9.00-15.00 	92 87 39 
Ill. utenom kontorlld 	92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale. 

Enebakk 
rØrleggerbedrift 

vITrygve E. Andresen 
VI U1'FORER ALT I RØRLEGGERARBEID 

TIL EN I.IEGET GUNSTIG PRIS 
V8glIvn.25. 1914 Enebakk 111.924354 

John A. Andresen 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

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

lIt. 9248 92, Mob.tif. 094/11 747 

REGNSKAP 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk — 
Tit. (02) 92 63 03 

'J 	M(OL. AV UOR$(( 
R(GNSAPSOYIL4CRS FORCNINO 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende 

Regnskap, forrelningsforsel, 
bedrifts-ràdgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 92 47 74 

FRISOR 

Siw's salong 
Tit. 92 80 49 

Apent hver dag 
Stengt mandager inntil videre. 
Grendesenteret - 1911 Flateby 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstop-
ping. Ogsa saig av fugler og dyr. 
Smáttaveien 3 B, 1911 Fla-
teby. Tif. 92 85 90. 

BRENSEL 

Esso diesel, parafln 
09 fyringsolje 
Tit. 92 81 24 

Rotl NssvoId 
VestIl, 1911 Flateby 

SE OSLOS FLOTTESTE IJTSTILUNG 
• alt moon guid/veggfiis 
U 400 ksm. utstilling 
I eg badeavd. m/sanitr 
I egen import 
U lave jiriser 
I egen hánthverkavd. 
• total-tilbud 
I laglig veiledninq 

Apent alle 
dager til 19.00 

LØRDAG1 4.00 

CS Containerutlele 
UtIeie av avfallscontainere 
fra 2-8 m. 

Tit. 83 70 19 
Mobil 09.4/23 576 

PARFYMERI 

Sisseis part ymeri 

III. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret 1911 Flateby 

PREPARANT 

Bjerke 

Hãrdesign 

TIf. 92 81 62 
Bjerkeveien 2 
1911 Flateby 

MURER 

Jafl M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 
Tit. 92 82 90 

Asveien 7, 1911 Flateby 

S P ES IALFORR ETNING EN 

Askimv. 1, 1820 Spydeberg 
lit. 02188 8154 

Langdag onsdag og 

torsdag til kI. 19.00 

Spydeberg 
RAMMEFORRETNINC 

Din spesialforretning 
SALG AV KUNST 

Tebo Senteret, 1820 Spydeberg 
Tit. 88 8590 

EIENDOMSMEGLER 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

Mobil paraf in, 
fyringsolje, diesel, 

smoreolje 
lIt. 92 64 25 

Mobiltlf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

Annonser leses 

av folk flest 

SJAFORSKOLER 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski. TIf. 8737 10 

Kiasse A - Kiasse B 
TeorHurs - Kjøretlmer 
Om nedvendig motor vi 
til kiøretimer i Enebakk 

VIGNETT 

BUSTER 
Alt i hengere 

Varehengere 
StàI/finér fra kr3 

Bâthengere 
fra kr 3.500, 

S. BUSTERUD TiIhengei1r3ik 
1860 Trogstad 

711f.02/826488-826531 
Ring for kvelds- lgrdagsavt. 

Strøm8borg & 
Enersen A/S 

utterer all I el-InstallasJoner 
1912 Enebakk Tit. 92 63 00 

Eli_AG  :,:,::,nb0 ] 

Annonser leses 

av folk flest 

BILLAKKERING 

Bjørns autolakk 
v/Bjom Brunstrom, Flateby 

Tit. 92 85 06 
Oppussing og lakkering 
av taste- og personbiler 
BRENNLAKKERING 

UNDERSTELLSBEHANDLIN 

Enebakk Antirust 
1911 Flateby 

III. 92 89 00 

SJAFORSKOLER 

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE 
pa Flateby 

OppIring pa bil 
Teorikurs 
Fase II 

Tif. 92 88 51/71 4292 

norsk ftis•& 
klinkimport 1 

aEKTRO-MEKAI\IISR V[RKSTEO 

D. Freitag & Co 
Elektro-Mekanlsk — Verksted 

Produksjori — reparasjon 
Sterkstram — svakstrom 

Bit — elektro 
Posiboks 77, 1912 Enebakk 

Tit. 02/92 62 94 

EL-INSTALLASJON 

CATERING BILFIRMA 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av biler 

Kommisjon 
opptil 100% finansbistand. 

TIf. 02192 8070, 1911 Flateby 

ELEKTRONIKK 

Enebakk 
Transformor 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby, 

hIt. 92 85 40 

Fetveien 1 2817 
Kjeiler. Tif. 02/7194 16 

BILVERKSTED 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENDJORD 
UTFØRER ALT 1_ 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
Tit. 92 85 94 

Moblitlt. 094/26165 

Enebakk 
Tannteknikk 

TANNTEKNIKERMESTER 
LASZLO FARAGO 

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

	 K•SYrkeskl 

TANDBERGBYCI3ET 
ER BUT DEl NYE 

((FLISVAREHUSET)) 
I SKEDSMO 

Clifford A/S 
Alt I mat 811 hverdag 09 test. 

Catering - Restaurant 
Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
TIf, (02) 92 88 60 

Gran, Ytre Enebakk 
TIf. 92 55 00 

Ut/ele av 
video-
filmer 
og movie-
bokser 

Eneforh. av 
Bilett-film 

og Esselte 

• Kiosk 
• Biljard 
• Spillerom 

Kjent for kvalitet 

Autorisert 
bi Iverksted 

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

LIJEE'Yt 
Rud lndustriomrl 

1911 Flateby. 
TIf, 92 8772 1,110  
P.928415 



I  IiII01 I] 
Sovnet under 
innbrudd  - 

Enebakkinger kiarer 
tydeligvis det aller me-
ste. Natt til lØrdag prØv-
de en 23 ár gammel ene-
bakking a bryte seg inn 
i en leilighet i Lille-
strØm. 

Han kom seg inn i lel-
ligheten, men strabase-
ne med a komme seg 
inn hadde tydeligvis 

tatt hardt pa - mannen 
sovnet under ei seng. 
Da eieren av leiligheten 
kom hjem var fant hun 
mannen sovende under 
snega, og kontaktet 
politiet omgáende. 

Politiet dükket opp 
og fikk vekket (!) man-
nen, og han prØvde a 
stikke av. For a gjøre fa-
desen kompiett stanget 
han uheldigvis i en 
giassrute som medfØrte 
kuttskader. 

Det skuile kanskej 
vre unØdvendig a opp-
lyse at Enebakk-man-
nen var beruset... 

TOK TRAFIKKSIKKER-
HETEN I EGNE 
HENDER 

En yngre mann fra 
Ytre Enebakk har den 
siste tiden kjØrt rundt 
med biáiys pa taket. - 
Jeg yule sette en støkk i 
folk som kjØrer ufor-
svariig! Det, var man-
nens forkiaring da poli-
tiet fortalte han hvem 
som hadde by eller ik-
ke by til a kjØre med 
blâlys pa taket. 

Mannene hadde skaf-
fet seg biâiys ved a ski-
fte ut glasset i et en gui 
blinkende lampe han 
hadde. 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Hateby 

Høst ACNA - 

tilbud 
Frostvske 21/2 1 	 2950  
SpyIevske5I 	 24 90. 

Herreparaply 	 29.- 
Dameparaply 	 39.- 
Barnehavesekk 	 34.- 
Ryggsekk m/stol 	119. 
Service fra 11:00 - 18.00. 
Eventuelt timebestilling. 

Apningstider: 
Mand.-fred. 	 06.30-21.00 
Lord. 	 09.00-20.00 
Sond. 	 09.00-21.00 

TIf. (02) 92 81 32 

ØrnulfEidsvold stilte opp som auksjonariusforfotballgruppa, og han gjorde sine saker bra. 
Bare pa auksjonen kom det inn 6 500 kroner. 

BygningsM  
'D rädet L 9 

MARIT 	ABRA- 
HAMSEN, Utsiktsveien 
14, Ytre Enebakk har fâtt 
bygningsrâdets tillatelse 
til a bruksendre sitt hus 
fra bolig med hybelleilig-
het til enebolig. 

REIDAR ELLINGSEN 
liar fâtt bygningsrâdets til-
latelse 

ih
latelse til a oppføre el hyt-
te og et uthus pa Rustad 
SØndre i Ytre. Hytta blir 
pa 45 kvm., og uthuset pa 
20 kvm. 

JOHNY. KVALNES liar. 
fatt innvilget sin søknad 
am oppfØring av enebolig 
med grunnflate 116 kvm. i 
Rennaveien 1 pa Flateby.  
Eneboligen skal bygges I 
en etasje i tre. 

AAGE HENNIE liar fâtt 
bygningsradets tillatelse 
til a rive en gammel hytte, 
og samtidig oppføre  en ny 
pa Hulderhaugen, Land-
skaug I Ytre. Den nye hyt-
ta Mr en grunnflate pa 4 
kvm. 

BJØRN AsT0RP har 
fâtt innvilget sin søknad 
am oppføring  av dobbelt 
garasje i Ekornveien 23, 
Ytre. Garasjen er pa 53 
kvm., og pa den bakgrunn 
ma det fØres app brann-
vegg mat huset, og det ma 
inrthentes skriftlig samt 
ykke fra nabo. 

BARBØL A/S har fâtt 
bygningsrádets tillatelse 
til a oppfØre en enebolig i 
tre med grunnflate 100 
kvm. 1 ødegârdsveien 52, 
Flateby. Eneboligene er i 
en etasje med underetasje. 

RANDI ENGER, Krona-
veien 2A Enebakk har 
fâtt innvilget sØknad am 
oppføring av en 48 kvm. 
star dobbeltgarasje 1 tre. 

HANS GRINDE liar fâtt 
bygningsrâdets tillatelse 
til a oppføre vanrngshus 1 

to etasjer i tre. Grunnilate 
100 kvm. Han liar og fâtt 
utslippstillatelse 	under 
forutsetning at det er Bi 
ovac minirenseanlegg med' 
kjemisk felling som be-
nyttes, og at helseutvalget 
godkjenner utslippstillat-
elsen. 

BRØDRENE BARBØL 
A/S liar fátt tillatelse til a 
oppføre fern eneboliger 
med grunnflate 100 kvm. I 
Engaveien pa Flateby: Al-
le enebaligene skal bygges 
i en etasje. 

BJ. 	JORUNN PE- 
TEES liar Mtt godkjent 
raoehng av to boligtomter 

fra eiendommen Vâgheim i 
Ytre Forusetrnngen Cr at 
det avsettes nødvendig 
areal til garasjeanlegg og 
biloppstillingsplasser.  

Loppemapked pa " Huset" I helga 

25 000:: kPon'ep kkibbkassa 
Fotbaligruppa i 

Enebakk IF har 
grunn til ta fram 
storsmilet om dagen 
- helgas loppemar-
ked innbrakte 25 000 
blanke kroner i en a!-
lerede slunken klubb-
kasse. 

- Vi er selvfølgelig 
kjempefornØyd, og 
vii gjerne bringe en 
takk til alle som le-
verte, og ikke minst 
kjøpte lopper, sier 
Bjorn Olsen i EIFs 
fotballgruppe 

Lørdag formiddag ápnet lop-
pemarkedet med fulle lius nr-
mest fra fØrste minutt. Klr og 
mØbler gikk det mest av bade 
lØrdag og sØndag, og BjØrn Olsen 
applyser at det ble solgt sko for 1 
200 kroner i lØpet av helga. vi ba-
re minner am at livert par kastet 
10 kroner... 

Søndagens auksjan med Ene-
bakks egen ørnulf Eidsvold som 
auksjonarius gjorde agsa star 
suksess. Han alene sØrget  for 6 
500 inn i fotbaligruppas klubb-
kasse. 

BjØrn Olsen liar vanskelig for a 
ansla hvor mange som var innen-
for dØrene i løpet av helga, men 
han kan I alle fall applyse at det 
ble solgt over 500 (!) kaffekopper. 

25 000 kroner er mye penger for 
fatballgruppa, og de far naturlig 
nok stØrre handlefriliet etter det-
te. - 25 000 er mange dugnadsk-
velder pa Nara med masse folk, 
sier BjØrn  Olsen til Vignett. 


