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VAR SERVICE ER DIN GARANTI 
Verkstedveen 9 1400 Ski Telefon 870460 

Lokalavis for Enebakk 

-Dounreay er ik-
ke var sak, selv 
om vi risikerer a 
fã bequerel i hue! 

Dette sa Egil 
Sørensen,Fr.p. un- 
der 	kommune- 
styremØtet man-
dag. Det var Helge 
Nilsen, V, som 
hadde raui1a.gt. 
forslag om a rette 
en henstilling til 
norske myndighe-
ter. Han Ønsket de 
skulle gá mot at- 
byggingen 	av 
atomgjenvin-
ningsaniegget ved 
Dounreay. 

-Utbyggingen av atomgjenvin-
ningsanlegget i Nord-Skottland 
er en sak som angár ogsá oss. 

Dette burde vi se kiart etter 
Tsjernobyi-ulykken. Anlegget vii 
gjenvinne 80 tonn uranlplutoni-
umsbrensel hvert âr. Ved en stor-
re ulykke vii det ta to timer fØr 
avfaliet nâr Norge. Dette angâr 
Norge og Enebakk, sa Heige Nil-
sen i sin inniedning til debatten. 

En debatt som forØvrig  ble unØd-
vendig lang og tidkrevende. 

MISBRUK 
Christian Oppegaard.H, mente 
saker som dette var misbruk av 
kommunestyret.Av samme opp-
fatning var Egil Sørensen.-Seiv 
om man stemmer imot dette, er 

—I/c/ce var sak,selv om 
vi far bequerel i 
hue,mener Egil SØren-
sen 

det ikke dermed sagt man er for 
tomkraftverk. Râstoffet finnes 
allerede, et std ma det lagres. 
Skal vi finne en lokalisering der 
Enebakk ikke blir invoivert? VI 
har vel ikke sá mye a frykte, har 
jo erklrt oss som en atomfri so-
ne, sa SØrensen. 

-Dette anlegget vii ta imot av-
fall fra anlegg som ikke er byg-
get. En stopp av utbyggingen i 
Dounreay, vii vre en bremsek-
loss for nye aniegg, svarte Heige 
Nilsen. 

-Typisk norsk! var kommen-
taren fra SØrensen.  Her har vi 
eiektrisitet i massevis. Dette er 
ikke v.r sak, selv om vi risikerer 
A fA bequerel i hue! 

Tom Nilsen,SV, avsluttet de-
batten med at de like godt kunne 
nediegge hele kommunestyret 
om det ikke var mulig âkomme 
med denne henstillingen til myn-
dighetene. 
Forslaget ble vedtatt med 24 mot 
7 stemmer. 

EN 
-Ungcloms- 

problemene i Ene-
bakk er større enn 
noen gang tidlige-
re. Flateby er at-
satt for harverk. I 
Ytre er det narko-
tikaproblemer, 
biltyverier etc. 
Noe ma gjØre, men 
hva? Kanskje had-
de et konfliktrád 

røsnin :'? 
Det var Gina 

Sigstad,V, 	som 
hadde en inter-
pellasjon i kom-
munestyret man-
dag kveld. Pro-
blemet ble vist 
stor interesse pa 
tvers av parti-
grenser. 

KONFLIKTRAD 
Konfliktrâd, 	vii 	mange 
spørre,hva er det? Dette er et râd 
som skal gripe inn i mindre sakei 
der rettsapparatet ikke fungerex 
tilfredstillende. Utvalget er en-
keitpersonere bosatt i kom-
munen. De skal samle begge par-
ter etter lovbrudd. Her skal de 
forsØke a bli enige om hvordan 
saken skal ordnes. Det kan inn-
gas en avtale som gjØr  at hendel-
sen blir uten virkning pa den Un-
ges rulleblad. Avtalen kan f.eks, 
vre tilbakebetaling,eiier a ut-
fØre arbeid. I As kommune star-
tet de med konfliktrad i 1985. De 
har hittil hatt gode resultater. 
GJORES MYE 
OrdfØrer Lucie PausFaick sa Sig-
stad tok opp spørsmâl av stor 
interesse.-Sâvidt jeg vet, er so-
sial og heisesektoren allerede i 
gang med a foreta en vurering av 
problemstillingen. Tanken er 
utrede nye mulige tiltak, den-
blant opprettelse av et konflikt-
rad. 

-Det gjØres  pr i dag mye for 
gruppen, fortsetter hun.I 1984 ble 
det opprettet et "kontaktutvalg 
for offentlig barane og ung-
domsarbeid i Enebakk kom-
mune". 

Retningsiinjer ble vedtatt i ja-
nuer 85. Her er det representan-
ter fra: Sosialkontoret, skole-
styret, teknisk etat, distriktsle-
gene, menighetsrâdene, og kul-
turetaten. 
Utvalget skal spesielt arbeide for 
uorganiserte ungdomsgrupper 

Arbeidet i utvalget har vrt 
vanskelig. Utvalget bør drØfte 
probiemstsillingen reist av inter-
pellanten i samrad med berØrte 
etater. 

tJBESATTE STILLINGER 
Lucie Paus Faick synes ogsa 

det er naturlig a peke pa at det I 
dag er vanseiiga fA besatt stil-
linger i tllknytning til ungdom-
sarbeid. Ellers kunne hun opp-
lyse at ungdomsklubben pa Fla-
teby ár er styrket med flere del-
tidsstillinger. I Ytre er det utlyst 
engasjementsstilling og til klub-
ben i Kirkebygda er det fort opp 
1,2 millioner kroner fordelt pa 87 
og 88. 
VERDIER 

Thorleif ElverhØy Fr.p., mente 
det var for sent a starte nâr barna 
er butt ungdommer. Skolen bØr 
vre mer med og lede dem inn i 
et riktig monster. pa ungdoms-
skolen bØr det gripes fatt I alie 
som har tendenser til a skli ut. 
Han presiserte ogsa hvor viktig 
det er a vise gruppen andre ver-
dier enn de materia]istiske. 

Tom Nilsen, SV, hevdet sam-
funnet stor grad far den ungdom-
men de fortjener. Han hâpet re-
presentantene yule tenke over 
dette ved neste budsjettbe-
handing. 
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Syke- hjemstup for alle 
Enebakk har kun et syke-

hjem - og her mangler det ik-
ke mye.Det er vanskelig a 
kjenne se igjen nar,-og her 
kan man bruke nar( den gang 
da ,og hver gang nàr,som vi 
truttmatte tenpe i skolen) vi 
leser i avisen om hvordan til-
standene er rundt omkring pa 
sykehjemmene. 	Likevel 
mangler vi noe om er vesent-
hg. Ikke noe luksus etter mitt 
skjØnn. Vi mangler en buss 
med ruhlestolrampe som kan 
heise rullestolpasienter om-
bond i bussen, uten at pasient-
ene tviholder seg i armlenene 
i frykt for hva som kan skje 
om et kne eller en rygg skulle 
svikte.Idet man nesten har 
passert de hØye  trinnene pa 
bussen. Kjre dere, ta en titt 
pa stigtrinnene neste gang de-
re skal med buss, og prØv  a 
tenke dere hvor redde dere 
hadde vrt om det var dere 
som fastbundet i en rullestol 
skulle lØftes manuelt ombord. 
Mange ganger har det sett 
nifst ut. Det har riktignok ald-
ri skjedd noe - sa langt. 

Her i Enebakk har vi kun et 
sykehjem. Vi har mange 
foreninger, lag og kiUbber 
o.s.v. Mange sambygdinger 
ogsa. Tenk om noen av disse 
hadde hatt ideer og kunne 
reahisere"Drømmen om bus-
sen. 

Mange vil si at det er kom-
munens oppgave. Skal vi yen-
te til kommunen kan priorite-
re et shikt lØft, erjeg redd vare 
eldre om finnes na, ikke len-
ger har bruk for bussen. Disse 
eldre er de som bar jobbet og 
shitt slik at vi kan hØste  go-
dene. Mange av dem har vrt 

avhengige av gard og dyr, shik 
at de ikke fikk oppleve sa ye 
annet enn Enebakk. Tenk om 
alt var lagt til rette shik at 
man kunne ta smaturer pa 
sparket. La vret bestemme. 
Bilhigere yule det jo ogsa bhi 
om man kun matte leie sjafØr, 
og ikke bussen i tillegg. Det 
kunne vel ogsa ha seg gjØre at 
de om hadde glede av bussen 
kunne betale en symbolsk 
sum, shik at det dekket utgif-
tene til bensin, og kanskje noe 
enkelt vedhikehold. Vane sy-
kehjemstuner er ailtid vellyk-
kede. Det merkelige en at kun 
en gang pa syv an bar vret 
sviktet 
oss, men det en ikke alltid at 
alle beboenne har shik dags-
form akkUnat den dagen som 
er bhinket ut, at de kan bhi 
med. 
Hadde det da vnt en egen 
buss pa sykehjemmet, kunne 
man kanskje pa kont varsel 
sØnge for at ogsa disse fin sin 
høst!sommertur. 

Kanskje noen ogsa veldig 
gjerne kunne tenke seg a reise 
til kinken pa sØndagene. Det 
er andakt pa sykebjemmet 
hver onsdag, men a komme i 
kinken en ogsa hyggehig. Det 
en sa mange ting vane eldre 
kunne oppleve som ville bryte 
den daghige nutine om for-
holdene ua bedre tilrette. 

Det en oss alle det gjelder. 
En dag kan vi sehv vre nulle-
stolbnukere og avhengige av 
andres nygger og helse for a 
oppleve ting vi na ser pa som 
en selvfølge. 

Bjørg O.Pettersen 

VIGNETT 

V011 depe beholde 
do unge I bygda? 

PIAKI 
Ytre Enebakk ung-
domsklubb 
minner om alman-
namØte fredag 10. okt. 
Se annonse 

Betel 
minner igjen om ukas 
mØter. 

<De eldres dag i me-
nigheten> 
Pâmelding innen 15. 
oktober. 
Se annonse 

Enebakk pensjonist-
forening 
minner om mote ons-
dag 15. oktober. Pâmel-
ding - busstur til Sveri-
ge. 
Se annonse 

909000 I Pestskatt 
6,oktober bie ligninga i Enebakk iagt ut. Storste restskatt var 

pa 909 000, mens storste tiibakebetaiing var 69 700 kroner. 
I kommunen skal 1372 skatteytere betait inn 14 399 704 kro-

ner. Mens 3289 personer vii f  tilbake 16 100 000 kroner. 
Kommune og fylkesskatten er pa 73 792 156 kroner. Stats-

skatten pa 27 100 556 kroner og til folketrygden gar den nette 
sum av 46 452 906 

 

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

FLERE FESTER 
Gudstjenesteliste 
for 12. okt. 1986 

Enebakk: 
Ki. 11.00: Stranden be-
dehus, Flateby v/Johan-
nessen. Barnas misjons-
dag. 

   

Mac'nedens fip- 
Map til..... 

Roser og konfektes-
ker.... Jo, det er det som 
er mest nrliggende a gi 
nar vi onsker a vise vi 
setter pris pa noen. Her i 
Vignett vii vi gi noe an-
net, en firkiøver. 

Hvorfor akkurat en 
firklover?Forst 	09 
fremst fordi den er i Ene-
bakk s nye kommune-
vâpen, men ogsá fordi 
den skal bringe Iykke. 

Er det noen dere synes 
bor fá Vignetts forste 
firkiover? Noen som har 
gjort noe spesielt for 
bygda eller mennesker 
som bor her. det finnes 
sikkert mange som er 
kvalifisert til gobiten. 
Kom med et forsiag, vi 
deler ut den forste biten 
am 14 dager. Det er dere 
som skal velge! 
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Far vi ikke hjelp av vâre voks-
ne" medlemmer nâ, sa er det 
stopp. Var festkomite hadde 
planlagt 4 fester fØr nyttár. Men 
etter den forste festen med uenig-
het bade blandt komiteen og 
g.jester, sà ná vii ikke festkomite-
en stilie opp uten "voksen"hjelp. 
De trekker seg og lager ikke til 
flere fester. Er det noen av gjes- 

Neste ár er det vaig igjen, jeg 
ser med spenning frem til det. 
Hvem skal prioriteres denne 
gang? Ja, det er kloakkeringen 
Ekebergdalen-Raken jeg tenker 
pa. De er jo like aktuelle. Na'vet 
jeg ikke hvem som har statt 
lengst pa listen, for siden a ned-
prioriteres og ramle ut til yen-
stre, nar en tid er gatt. Det er i 
grunnen et interessant spørsmal, 
men ikke for a finne ut av hvem 
som trenger det mest. Vi kan ik-
ke lenger sitte som tilskuer og se 
at Ekebergdalen spilles ut mot 
Raken, beroende av hvem som 
sitter i politisk posisj on. For som 
vi alle kan Se, sa resulterer det i 
at ingen far noen form for kloak-
kering. 

Allerede i 1967 var man kiar 
over kommende problemer, og 
da var det patenkt rensestasjon 
ved Fjeldstad over Vik gard, 
gjennom Ráken forbi Bakken 
mot Gran. Da hadde problemet 
vrt lØst. 

Det a utbygge et nytt felt, og 
lage kloakkering der, det erjo ba-
re en mate a kringga problemene 
pa. Det lØser  ingen probiemer for 
alierede etablerte boligforhold. 
Vi er nØdt til a bygge nytt, men 
der ma vi huske at vi har de unge 
i etableringsfasen som ikke har 
rad til a gi 8-900 000,- for en bolig, 
derfor ma de jo ogsã flytte til 
andre kommuner. 

De som bor i vare boligfelter 
trenger jo rekreasjon. Det far de 
ved a sØke ut i natUren, for a fis-
ke, ga turer eller annet. Men hva 
finner de der? Jo, kloakk som 
renner ut i alle bekker og sma-
vann. Ta f.eks. Vag. Dette hue fi-
ne vannet ved riksvei 155. Der 
skal kommunen legge ut grunn 
til offentlig badestrand. Det er 
vel og bra at vi tar hensyn til bar-
na, for det er jo uhoidbart at bar-
na skal ligge noen meter fra riks-
vei nar de skal boitre seg i van-
net. Men hva med kloakken fra 
Rákabekken? Den renner jo ut i 
Vag. Derfor mener jeg at det ikke 
er et krav bare oppsitterne i R-
kendistriktet bor, vre opptatt 
av. Det ma vre av interesse for 
alle beboerne i Ytre Enebakk at 
vi far en godkjent ordning nar  

tene som stiller opp frivillig , for a 
ta en vakt, og a hjelpe oss a ar-
rangere fiere fester, sa ring snart. 
Vi har ikke lyst til 6. gi opp! 

Enebakk Blindesaksforening 
V/styret 
Teif. 92 63 29,92 4138 eller 92 64 40 
(P.S. Vi har lokaler og musikk) 

det gjelder kloakkering 1 Raken. 
Da, og fØrst da kan barna vare 
bade trygt i V.g, uten at vi be-
hover a tenke pa om der er for 
mange kohiforme bakterier eller 
termostabile kohiforme bakterier 
i det vannet barna gjerne sluker 
nar de bader. Vi ser at pohitikerne 
har begynt a ta opp det skjUlte 
bohigprobiemet igjen. Ja, det er 
jo valg snart. Er det sa stort et 
problem, at de Ønsker legalise-
ring av sine boforhold, og at de 
Ønsker a fA renset sine utslipp. 

Mange av dem har bodd i sine 
hytter i en arrekke, de betaler 
skatt til kommunen. Hvis de bor 
ulovlig, da ma vel skattetrekket 
ogsâ vre ulovlig. Barna gãr ba-
de 1 barnehager og skoler, (ullov-
hg). De mottar ikke bostØtte, for 
de har ikke sA store boutglfter. 
Mange av dem bor i hytte pa 
tredje generasjon, sa vi kan i 
hvert fall ikke nekte for at de fin-
nes. 

NA skal alle beboere helst vre 
sentrahisert rundt handelssentra 
og skoler. Det er ikke alle av 055 
som Ønsker det, men vare game 
gjØr det sikkert, for da kan de let-
tere komme i kontakt med hver-
andre, ga og handle, kanskje ta 
en kopp kaffe pa var nye kafete-
na. De blir derimot plassert sa 
langt unna at de ma be om skyss 
for a komme noen steder, det vet 
vi at de kvier seg for, derfor bhir 
de ogsa sittende passive. Jeg me-
ner ikke at vi skal plassere alle 
gamle pa ett sted for a vite hvor 
de en, men tenk dere f.eks. a ga 
ned bakkene i V.ghia pa holken 
nâr du bhir gammel eller a be om 
skyss nâr du skal ha en melkeli-
ter. Nei, ikke gjem dem bort uta-
for folkeskikken, de er da ikke sã 
stygge. 

Ang. sykkelstilgangvei Raken-
Vik, der ma vi da kunne fA et en-
ten eller pa det spørsmalet.  Vi 
Ønsker ikke a vente lenger. La 
oss ta vare politikere med pa en 
spasertur der mitt i rush-trafik-
ken, helst med en barnevogn og-
sa. Hvis ikke noe bhir gjort, sa an-
tar vi at denne fanhige streknin-
gen skal vre shik for a eliminere 
folketallet i dette distriktet. 

Jeg mener a ha ovehønt samta-
len i bygda,hvon det en butt snak-
ket om a beholde de unge i byg-
da, shik at de ikke reisen ut. Da 
ma det fØrst  gis tilbud til de un-
ge, 

Mye brak, hrverk,ok, det er 
leit,men har vi sa altfor mange 
tilbud til ungdommen? Det en ik-
ke alle som en like interessert i 
idnett eller dansing pa 
klubben(selv om jeg synes dette 
er bra tilbud, og lederne en fhinke 
til a sta pa for a gjØne det best 
mulig.) 

Bhir det fØrst prØvd med disko- 

Fast rute 
med luftpute? 

Alt tyder pa at det vii bli fast 
rute med luftputebAt meilom Hor- 

tek i Enebakk, bun det enten 
nektet,(endda sa stort behovet 
er),eller 22 ars grense. Vi bar 
mange unge mellom 18 og 22 ar 
som ogsa hara lyst til a tilbninge 
en kveld pa diskotek for a treffe 
folk, og ha de gØy. Er det egentlig 
rant ungdommen nelsen ut av 
bygda i helgene?? 

Jeg vil til slutt ogsa nevne bo-
ligtilbUdet for ungdommen. Hvor 
stor mUhghet har en ung enebak-
king til a finne et sted a bo her i 
bygda? Jeg bare spØr! 

Hilsen en ung enebakking. 

ten og Oslo fra mars kommende 
ãr. Senere kan man ved kjøp  av 
enda en hovercraft fâ rute ogsA pa 
Østsiden av Oslofjorden med 
Moss som det sydlige utgangs-
punkt, skriver Moss Avis. 

Kloakkeping I Enebakk 
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Ukens spaltist 
Enebakk,,,ap

0  
2000??? 

Langt frem? A nei, sâ-
visst ikke. 
Enten vi vii det eller 
ikke, ma vi nok be- 0gynne 	rette blikket 
dit, samtidig med at 
dagens smâ Og store sa-
ker ma loses underveis. 
Hvordan Ønsker vi at 
Enebakk skal were ved 
ãrhundreskifte. Vi kan 
tillate oss a tro at de 
fleste av oss vii opp-
leve den helt spesielle 
situasjonen a gá inn i et 
nytt ártusen 

Det forplikter, det er 
svart spesielt, det er 
tusen ar siden sist, og 
vii bli tusen ar til neste 
gang. Vi ma planlegge 
hvilket Enebakk vi vii 
fore in i det neste ârtu-
sen. 

Enebakks politikere 
arbeider med ny kom-
muneplan. Den vii si 
noe om forventet ut-
vikling, og vii inne-
holde en kortsiktig 
handlingsplan for de 
narmeste 4 ár, og en 
langsiktig plan for ca 
12 âr framover. 
"Ingen kan spa om 
fremtiden" heter det, 
og det er kanskje sá. 
Men sammen kan vi 
ihvertfall planlegge a 
legge grunnlaget for 
den framtiden vi Øns-
ker. 
Hvordan Ønsker vi 055 
Enebakk i âr 2000? 
Hvilken utvikling vil 
vi arbeide for? Hva 
skal vi gjøre  for a 
iverksette den utvik-
lingen? Store og vikti-
ge spørsmâl  som gjel-
der oss alle . Jeg hadde 
iikt godt a fA høre folks 
syn pa dette. Hva synes 
du som bor i Enebakk 
at vi ma gjØrei  ârene 
framover? Hvilke vi-
sjoner, tanker ,Ønsker 
og drømmer har du? 
Skal vi sørge  for at 

Enebakk far beholde 
sitt 
grønne,naturskjØnne 
srpreg, med skoger, 
og mark og mengder av 
idylliske vann? Og skal 
vi ikke samtidig ta várt 
ansvar som en del av et 
stadig voksende hoved-
stadsomrâde ved a gi 
blant annet bomulighe-
ter med trygge og sta-
bile miijøer, i tillegg til 
rike naturoppleveler. 
Jeg tror vi skal. Vi har 
plass til det, og kan 
svare ja pa begge spørs-
mâl. 

Neste âr feirer Norge 
formannskapslovens 
150- Oars jubileum,d.v.s., 
vi feirer 150 ârs iovfes-
tet lokait folkestyre. 
Det er jo slik at alle 
gjennom var valgord-
fling er med pa a styre 
sin egen kommune. Jeg 
vii gjerne oppfordre 
mange til a gripe den 
utfordringen det er a 
delta i den politiske 
hverdagen. Da er du 
med pa utformingen av 
eget lokalmiljø. Na har 
nominasjonsprosesen 
akkurat staratet. Ta 
sjansen-!' 	 

Det skjer i Enebakk 
om dagen. Odegárds-
veien blir snart ferdig, 
idrettsanlegget - Flate-
by er i gang, heise/sosi-
alsenter/hovedbibiio- 
tek 	planlegges 	i 
Kirkebygda.Ny barne-
hage blir ferdig i 1987, 
nytt boligomrade leg-
ges ut i Ytre neste ár, 
og mye annet stort og 
smâtt skjer hele tiden. 
Mange grupper i vart 
mangfoldige samfunn 
banker pa de offentlige 
dører i vâre dager: Alle 
like viktige, liver pa sin 
mate. Barna trenger 
barnehager og fritids-
hjem. De unge trenger 
here aktivitetstilbud, 
de trenger tid fra de 
voksne, og menings-
fyite liv og oppgaver. 
Noen eidre trenger tii-
passede boliger og akti-
vitetsmuligheter, 
pieietiibud i hjem eller 
pa institusjoner etter 
eget behov og Ønske, 
andre kan gjøre en 
samfunnsmessig inn-
sats ved a fá anled-
nning til a bidra med 
den erfaring og innsikt 
de sitter inne med. 

Men den gruppen jeg 
i fØrste  rekke vii ytre 
meg om na, er den vi 
finner vare alier svake-
ste i, den gruppen som 
ma fâ hjelp til a banke 
pa, men som na har rett 

Forts, side 9 (2) 
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P aO  menyen. IS 0 

Vi sIcjerper ossfoikens. Har tatt màl av oss til a vc-
re ailestedsncervcrende. Nája, det greier man muli-
gens ikke, men det er greit a sette seg mài. Greit a ha 
noe a strekke seg mot.. 

Det er mange gode grunner til at du bØr  abonnere 
pa Vignett nettopp nâ. Dersom du ikke alierde er 
abonnent da. Vi vet at vi har mange flere  lesere enn 
abonnenter. 
Men skal vifortsatt ha en Vignett a iese,ja da er det 
nØvdneig at ogsá du blir abonnent'betaler abonnen-
mentsavgiften. 
Sao ii til posthuset, sambygding. Vi skal fortelle deg 
hvorfor! 

Den som ikke har Vignett framover vii nemlig gá 
glipp av mye interessant lesestoff. Ailerede denne 
uken kjØrer  vi i gang med var nye serie: Hverdag i 
Enebakk. Vi Ønsker i denne serien a sette sØkeiyset 
pa hvordanforskjeilige grupper har det i Icommunen 
var. 
Denne gangen har vi snakket med Liv Vikan pa Fia-
teby om hvordan det er a vcere handikappet i Ene-
bakk. 

Sao stunder det mot vaig. Det er tid for frie menig-
syt ringer. Rikttgnok er det etrs tid til vi skal gâ til 

vel Det er n 	enker Ze,ser 
or a  .  anne oss en 

kommunen skaZ styres framover. Vgnett vii slippe 
enebakkpolitikere lØs i spaltene. FØrst ut som uken.s 
spaitist er var ordfpre'r  Lucie Paws Faick. Vi vii ellers 
nØye fØige nominasjonsprosessen, og hoide leserne 
orientert om listetoppene etterhrert som de er kia-
rert.. Alt dette er st off du som enebakking ikke beir gá 
giipp av. 

Og videre.. Vi vii ha bred dekning av bygda.s 
mangsiugne foreningsiiv,vi vii ha Øyne og Ører ápne 
for baranas Enebakk. En egen barneside skal de ha 
min.st  en gang i màneden. Kom igjen unger, det er de-
re som skal skrive,tegne den.. 

Mânedens fzrklØver,  hvem blir hedret for innsats i 
lokaimiijØetfra màn.ed til mned.Den utvaigte vii bli 
presentert og portrettert - bare i Vignett, for ene-
bakkinger. 

Enebakk dengang, siik det varfØr innflytterne vel-
ta innover en gang i sekstiára. Enebakk silk det var 
ved ârhundreskiftet. Industrien i Fiatebydalen og 
Eke bergdaien. 
Dette er ogsa stoff du vii finne i Vignettframover. 

Er ikke dette spennende nok? Hva med fØjetongen 
Vignettfra uke til uke, Hva skjer? Vii man overieve? 
Vi kan ikke love at vi er den eneste iokaiavisen som 
skriver om dette. Vi kan love a bringe facts. Vi sitter 
inne med førstehandsinformasjonen. Og leser, det 
gar over.aii forventning .Økonomien lager seg, vi er 
underveis... 
Forts. i neste nummer. (Og PS-send gjerne inn stofftii 
juienummeret!) 

L Pepne stpeika 
-Mange fagre ord, men ingenting 
blir gjort. Dette er hovedgrunnen 
til at vi nâ gár til streik, sa Knut 
JØrgensen til Vignett tirsdag. 
Han er kommunens tillitsvalgte i 
NUFO(Norsk Undervisningsfor-
bund) 

Tirsdag var det lrerstreik.Du 
sâ dem meliom 11 og 14 utenfor 

butikkene i Enebakk. Dette var 
en markering av en generell 
misnøye.-Mye har innvirkning, 
men hovedgrunnen er dâriig pri-
oritering av skolen. Myndighe-
tene gir fagre ord, men stats-
budsjett og lønnsnemnd viser at 
det ikke blir en realitet, sa JØr-
gensen. 

Lampespesialisten 
har 1000-vis av tamper.  i 3 etasjer! 

Stort utvalg i 
store og smà tamper Fi kr 45- 

III kr 10.000,- 

ilverdager 
9-20 

IMager 
9-17 
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VIGNETT 

Blomstepkveld 
HØsten er her, og med den, ti-

den for et triveligere innemiljø. 
Da tenker vi blomster. Har du 
problemer med potteplantne di-
ne? Henger de med hue, har de 
visne og brune blader, meidugg 
eller lus? Far du ganske enkeit 
ikke piantene dine til? 

Tirsdag den 14.oktober invite-
rer Kirkbygden Sanitetsforening 
til blomsterkveld i Herredshuset. 
Her vii Grehe Eidsvoid 1re deg 
hvordan plantene skal stelles, 
komme med rád,vink og nye ide-
er. 

Det er gratis entre,loddsaig og 
saig av kaffe og kaker. Se for-
øvrig annonse i neste nummer av 
Vignett. 

VIBEKLAGER 
Feil billedtekst i forrige num-

mer. I Hei du! har Arne Tollerud 
fâtt navnet Henning Ku1Ø. Tolle-
rud er tankanleggsoperatØr. Vi 
kommer her med svaret han ga. 

-Deter vel o.k det. Har ikke sâ go 
greie pa det , har netopp flyttet 
hit. Men det gir vel et kiart bedre 
tilibud enn det var. Jernvare-
butikken er mest interessante for 
mitt vedkommende. 

Sc vârt utvaig i cksldusive, 
flate og moderne Eterna-ur, 
- for den sorn krever <<floe. 
flier>) av uret de selv skal 
bere - eller forare' 

N.S >.*MAk.1* fOIUM 

IJRIEWD 
IORSIKRING/CARANTI 

'81bS+32 	- 
Aage Baardsen 
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pustevanskep 
Til sommeren er Enebakk 

skoiemusikkorps 30 âr. En an-
seelig alder, men musikan-
tene glimrere med sifl fravaer. 
Noe ma gjores for at tonene 
ikke skal dø hen, mener mu-
sikkforvaiter Arne Gunder-
sen. 

14.oktober kiokka 18.00 er 
det aspirantopptak i korpset. 
Gundersen háper at misfor-
stàeisen fra i fjor da skal vaere 
rettet opp. Ja, for det kom ba- 

se fire nye musikanter. Det vis-
te seg at noen av barna ikke 
hadde fáfl by til a begynne, 
fordi det ble sâ mye jobb for 
foreldrene. Gundersen sier at 
man frivillig gàr inn i styret og 
utvaig imusikken. Eneste ma 
vre en kake som ná og da 
skal bakes. 

Sá om det er noen barn i Kir-
kebygda som har lyst til a spil-. 
le: Kom pa aspirantopptaket 
da vel! 

Marthinsen med 
slaktekylliong.  

Et stort , rØdt hus er I lØpet  av sommeren 
vokst opp hos BjØrn  Martinsen pa Hammeren. 
Huset er pa 336 kv.m, og er tenkt brukt til 
klekkeri for slaktekylling. 

Av seg selv er dog ikke huset 
kommet. Nei, Bjorn Marthinsen 
har brukt det meste av sin fritid 
med hammer, sag og sement for 
S fS det reist. -Det første spade-
taket tok jeg 3, juni. Litt leid 
hjeip har jeg hatt, men det meste 
er forsøkt gjort p5 egenhSnd. 
Plaga med noe ferie er jeg ikke 
butt, sier han. 

Marthinsen regner med at alt 

SSvidt Vignett erfarer er det 
første stedet i Enebakk man 
starter klekkeri for slaktekyl-
ling. Vi ønsker Marthinsen iykke 
til! 

vii vre kiart om en mSndes tid. 
Etter det vii det komme 7000 
kyllinger fern ganger i Sret. De-
retter skal alt gjØres reint og stS 
fire uker, for det kommer nytt 	- 

.. 

Marthinsen bygger klelckeri for slaktekylling. 

HEI  AL.LE 
BARN! 

Om to uker skal vi ha 
en barneside. Har du en 
tegning, en vits eller for-
telling a sende oss? 

Kanskje er det noe de-
re har lyst til a si til de 
voksne. Det kan vre 
noe som er dumt, urett- 
ferdig, fint 	Ja, hva 
som heist. Skriv det ned 
og send det til oss i Vig-
nett da vel! Adressen er 
Klokkerudàsen, post-
boks 62, 1912 Enebakk. 

Auksjon pa 
lordag eller 
sondag? 

Foig med 

vâre annonser! 

VIGNETT 

Interesse for 
Alpinbakken.? 

Bent Habberstad rydder alpinbakken pa Flateby. 

Alpinbakken pa Flateby nr- man dØmme etter oppsiutningen 
mer seg sin debutsesong. Allere- pa dugnadsarbeide, er det et 
de i slutten av oktober vii heisen svart dárlig foretagende. Dette 
vre kiar, og snart etter, vii ly- sier formannenfor alpingruppa, 
sanlegget kunne tennes.—Men Per Nilsen. 
hvor er alle de interesserte? Skal 

Dugnad i alpinbakken pa Fla-
teby, var det noen som hvisket. 
Joda, bilen ble starta, og fremme 
ved Streifinn krabba Vignetts 
medarbeider seg heseblesende 
oppover bakken. Men hvor var 
arbeiderne? PS toppen titta tre 
huer frem bak motorsag, kvister 
og stubber. Det var styremed-
.lemmene i alpingruppa, de ene-
ste dugnadsarbeiderne. 

NOEN UNGDOMMER? 
Men er det ingen ungdommer 
med og hjelper til? Det er vel de 
som blir de stØrste brukerne av 
bakken?- Jeg husker jeg sS to 
stykker da vi starta arbeidet for 

to og et halvt Sr siden. De var her 
et par lØrdager. 
Det er alle jeg har sett, sier Nil-
sen. 

-Problemet er vel at det ikke er 
noe fundament for dette. Lang-
rennsgruppa er det for eksemp'el 
mye lettere for. De er etablerte. 
De har folk S. ta av. Alpingruppa 
er nyoppretta. Vi har ikke kom-
met i gang med noen virksomhet 
ennS. Dessuten er det sa mange 
andre dugnader. De foreidrene 
som stiller opp, ma jo arbeide 
over alt. Vi skal huske pa at-
Enebakk er ei bygda med mange 
tilbud i forhold til innbyggeran-
tall, sier styremedlem Bent Hab-
berstad. Nestformann Hakon 
VeggumslØkken, nikker seg enig 
fra en stubbe lengre oppe i bak-
ken. 

ANLEGGET 
Arbeiderne kan fortelle at job-
binga med bakken startet vSren 
1984. Siden den tid har mye 
skjedd, og bakken ventes a Spne 

i vinter. I slutten av oktober 
kommer heisen og i nr tid etter, 
vii lysanlegget vre kiart. 
Bakken har dog kostet penger. 
Det totale langtidsbudsjettet er 
pa 460.000 kroner. Til nS er det 
gatt med vel 85.000. Bare heisan-
legget koster den nette sum av 
160.000. Jo, pengene forsvinner. 

Bakken planlegges og drives 
av alpingruppa med et x antall 
medlemmer. 
INFORMASJONSMOTE 

Torsdag 16.oktober klokka 
19.00, blir det informasjonsmØte 
pa Streifinn om anlegget. Alping-
ruppa oppfordrer alle om har in-
teresse for bakken tila mote 
opp.- Vi trengr a vite hvor stor 
interessen er blant folk. Det er 
viktig at dere stØtter opp 
na!avslutter Nilsen, for han drar i 
gang motorsaga. 



Kjempeglade gutter(G 12) etter 20-2 seieren. 
Bakerstfra v.:Pàl Viken, Tony SØilen,  Martin Dahl,Lars Garsegg og Kjell Englund. 
Foranfra v: Marten Melheim,Arild Larsen,Sven Hàvard Andersen,UlfHjellnes og Morten JØrâs,keeper. 

VIGN Eli 

DRIV VANT HØ ST•CUPEN 
I helga var det hØstcup for smãgutter. Ar-

rangører var Enebakk IX og kampene fant 
sted pa gress og grusbanen i Kirkebygda. Yin-
nere ble overraskende for de fleste LL Driv. 

LØrdag ble det spilt kamper i 
tre puijer A,B og C. I A-pulja vant 
Driviaget 5-2 over Rlingen og 
tapte 2-0 mot Nordstrand. 

I B-pulja vant Enebakkl 2-0 
over Ski og 4-2 over TrØmborg. 
Puije C hadde med Enebakks an-
net lag. Disse tapte 4-2 over Spy-
deberg og 5-2 mot Haugerud. 

ENEBAKK-NORSTRAND 
Fire lag gikk videre til semi-

finaleDriv, Enebakk, Spydeberg 
og Nordstrand. 
I første  kampen mØtte Enebakk 
Nordstrand. Dette ble et svrt 
jevnt og spennende mote. Midt-
veis i 1,omgang scoret Eivind 
Larsen for hjemmelaget. Ikke 
lenge etter utlignet motstander-
ne til 1-1. 

Annen omgang var preget av, 
tØft spill. Ingen av lagene hadde 
noengang virkelig overtaket. Ved 
full tid var stillingen fortsatt 1-1, 
noe som resulterte i ekstraom-
ganger pa 2 ganger 5 minutter. 
Her var nok svrt mye nerver til 
stede og ingen greide a fâ ballen 
inn i nettet. 

Norstrand gikk videre fordi de 
hadde hatt flest cornere. 

DRIV-SPYDEBERG 
Kampen mellom Driv og Spyde-
berg ble like jevn. Etter de to or-
dinre omgangene var stillingen 
fortsatt 0-0. Ogsâ her matte alt 
avgjØres ved ekstraomganger. Pa 
slutten av siste ekstraomgang 
greide Jan-Erik Vring a score 
for Driv. De var kommet til fina-
len! 
FINALE 
Finalen ble en duell mellom Driv 
og Nordstrand. Disse lagene had-
de ogsá mØtt hverandre lØrdag. 
Da slo Nordstrand Driv suverent. 
Seieren pa 2-0 kunne fort butt 
stØrre. 

SØndag startet ogsâ oslolaget 
friskt. Etter kort tid hadde de en 
1-0 ledelse.Men midtveis i om-
gangen snudde alt seg. Na*var 
det enebakklaget som viste at de 
virkelig hadde "driv". FØr fØrste 
omgang var avblâst , hadde Tho-
mas Sandem utlignet til 1-1. 
2,omgang var det Mart drivspil-
lerene som hadde overtaket. 
Martin Opsal sørget  for 2-1 ledel-
se og Thomas Sandem for 3-1. 

En overraskende, men fortjent 
seier til Drivs smagutter til tross 
for at lagene var svrt jevne. 

Driv vant smáguttecupen. Bak fra v. Geir Sceter, Jan-Erik Vcering, Trond Norstad, Kent Hagen, Cristian 
Høvik, Geir Magne Jacobsen.ForanThomas Sandem, Thomas SØrum, Vidar Krogsceter, Thomas Kjensli, 
Marius Haug og Kenneth RØkenes. 

Oi-oi for en hind-
balidag for Enebakk 
IF. Søndagen var i 
sannhet EIF-dag i 
Mjarhallen. 5 lag var 
i ilden. Resultatet 
man sto igjen med et-
ter endt dyst var en 
uavgjort kamp, tre 
seire og et tap. 
PIKER 10 

Piker 10 var fØrt  ute og spilte en 
noe ujavn kamp mot Skedsmo. 
Ingen av lagene fikk overtaket, 
og spillet vekslet med mange 
sjanser som det ble lite utav. En 
sund sâ det mØrt Ut for EIF-jen-
tene, men det hele endte aksep-
tabelt, uavgjort 2-2, etter at Ene-
bakk scoret i kampens siste mi-
nutt. 

GUTTER 12 
Uten tvil dagens mest agres-

sive kamp, selv orn den neppe 
var spennende. Enebakkgutta 
hadde overtaket fra begynnelse  

til slutt.Resultatet kunne en 
aidri vre 1 tvil am. Motstander 
var Haga, som kjempet tappert 
for a holde unna. Pauseresultatet 
var 6-1, og etter nok en runde 
med enveiskjØring gikk enebakk-
gutta ut av karnen med en 20-2 
seier. 
PIKER 14 
Lagets motstander i denne karn-
pen var Eidsvold turn 
Jentene matte virkelig kjempe 
for a holde stillingen. De har tid-
ligere spilt 3 kamper I serien. en 
uavgjort, et tap og en seier. Her 
kunne alt skje. FØrste  omgang 
var javn, ingen av lagene kiarte 
helt a fA overtaket. Enebakkjen-
tene hadde kanskje flest sjanser, 
men pa en eller annen mate ble 
det lite utav det. FØrste  omgang 
ende med 3-3. 
Annen omgang av denne kam-
pen utviklet seg til intet mindre 
enn en nervepirrende thriller mot 
slutten. I lØpet  av de siste fern 
minuttene vekslet en knepen 
seier fra den ene siden til den an-
dre ikke mindre enn fire fern gan- 

Piker 10, glade etter uavgjort i Mjcerhallen søndag. Laget bestàr av Lene Therese Johannessen,Kine Fyn 
Østeraas,Cathñne Larsen,Lise Holtet,keeper,Tlierse Haugaard, Heidi Skaug,Anett Olaavsen,Stine 
Jansen,Catrine Kolstad og Lillian Pedersen. 

ger. Tilskuerne satt i ándeløs 
spenning, bare avbrutt av yule 
supporterhyl hver gang ene-
bakkjentene 
scoret. 9-8 1 enebakkjentenes fa-
vØr ble resultatet av denne kam-
pen, og piker 14 halte dermed 
ilnd sin andre seier sâ langt I Se-
rien. 

Det ble spilt enda to kamper i 
Mjrhallen denne sØndag 
ettermiddagen. Piker 14,2 spilte 
mat Skjetten, og ogsa de vant sin 
kamp overlegent. Sorn gutter 12, 
var heller ikke disse jentene noen 
gang truet, og gikk Ut av karnpen 
med en 15-3 seier over Skjetten-
laget 

Det eneste enebakklaget som 
matte se seg slàtt i søndagens 
kamper 1 Mjrha11en var Gutter 
14. Na skal det 1 anstendighetens 
navn ogsa medgis at de kanskje 
hadde den største  oppgaven. De 
spilte mot Fet, som hadde 2-ars 
gutter 14, mens enebakkguttene 
var bars i denne klassen. Og nett-
app dette fetlaget ble kretsme-
stere I fjor. Enebakkguttene 
holdt imidlertid ganske godt 
fram til pause,ag man lurte pa 
am en uavgjort kamp 1 alle fall 
var innenfor rekkevidde. I 
2.amgang sprakk det imidlertid, 
og endelig resultat for enebakks 
gutter 14 ble 11-18 til Fet. 



VGNETT 

JAi 

TONJE Jeg tror ikke pa Gud. 
Opplevelser som det med Tronds 
bein kan vre vanskeriig a for-
kiare, men jeg tror ofte det har 
med tilfeldigheter a gjØre. Mye 
kan f.eks komme av magnetiske 
felter. 
PERNILLE Hvorfor er det sä 
vanskerlig a tro at menneskene 
seiv helbreder? Hvorfor ikke tro 
at vi er skapt sâ fint? 

SKAPT? 
PERNILLE Eller, kommet hit. 
Jeg tror vi kommer fra smâ atom-
er. Vii forresten ikke vite hvor vi 
kommer fra. Det er bedre a gjØre 
det beste ut av det livet vi har 
ftt. Man bØr  leve som om hver 
dag er den siste. 

TONJE Jeg forstar ikke at noen 

Forts. side 9 (1) 

KornhØsten er nok litt under middels for de fleste, sier Viggo Thorshov 

Bade pa Mjar og Enebakk ungdomsskole er det i ár kommet igang 
livssynsundervisning. Hva er det som far ungdom til a velge dette fa-
get? Hvordan reagerer troende elever? Har de noe a fortelle hver-
andre? 

Vignett tok en prat med fire elever fra niende kiasse To personhig 
kristne, to med livssynsundervisning. 
HVA ER LIVSSYNSUNDERVUS-
NING? 
PERNILLE Vi lrer om andre 
religioner, om arv og miljØ, pa-
virkning og identitet. Jeg erikke 
kristen og Ønsker a vite mer om 
andre religioner. Da har jeg ialle-
fall en mulighet til a veige. 

TROND Jeg forstár at noen vel-
ger alternativ livssynsundervis-
ning. De har iallefali tatt et 
standpunkt. 

Selv kan jeg ogsà tviie. Ingen 
har en kiippefast tro. Det skjer 
ting jeg ikke kan forstâ menin-
gen med. Men sâ viser Gud at 
han er til og at han er god. 

Hadde forresten en merkelig 
oppleveise i sommer. Har alltid 
hatt problemer med at det ene 
beinet har vrt lengre enn det 
andre. Dette har gitt meg store 
ryggsmerter. I sommer ba en 
mann for meg og beinet vokste 
ut. 

ERLEND Jeg forstár ogsâ at no-
en velger alternativlivssynsun-
dervisning. Men jeg hâper seiv-
fØigelig at de vii finne Jesus.Som 
Trond kan ogsâ jeg tvile. Alt ble 
ganske meningsiØst da min far 
døde 38 âr gammel.Han var siikt 
et godt menneske og vi trengte 
han sâ mye i den tiden. Men sâ 
innsá jeg at det kanskje var rik-
tig. Han hadde vrt syk lenge og 
var svrt dàrlig. Hans bortgang 
var et vitnesbyrd for andre. 

KORNEI PA THORSHOV 

 

Bhindvei star det pa et skilt ved "Ham-
mernskolen". Mange tror nok folkehiv stutter 
a eksistere pa andre siden av dette tegnet. 
Sannheten er en annen. Her finnes fire av de 
største kornbØndene i Enebakk Thorshov, 
Gran, Rud og SØndre Nes. 

Vigett token tur ut tit Thorshov for a hØre 
hvordan kornhøsten hadde vart. 

Trond, Erlend, Tonje og Pernille harvalgt sin tro. 

Thorshov gârd blir drevet av 
Viggo og sØnnen JØrn  Thorshov. 
Med innmark er garden pa 500 
mal. De har ingen dyr, men store 
kornomrâder. Her dyrker de-
hvete, havre, bygg og rybes. 
Vanligvis pieier de ogsâ a ha no-
en mâl med engfrø. Rybes er kan-
skje ukjent for noen. Dette er en 
oljevekst som her i landet brukes 
i kraftfor. Den er rik pa fett og 
proteiner. 

KORNET 
Viggo Thorshov sier det har 

vrt en enestàende fin host med 
tanke pa kornet. Slutten av sep-
tember har vrt fin og soirik. 
Deite har gjort det greiLt a ra inn 
konet. PA Thorshov har de et 
meget fint tørkeanlegg. Dette  

gjØr at de kan ta inn kornet rfltt 
og ikke trenger a vente pa piass 
pa mØlla. 

En vat, sein var, ga en used-
vanerlig darlig varonn. pa som-
meren var det en periode svrt 
varmt. Da kunne de pa Thorshov 
dra stor nytte av vanningsanleg-
get. -Men garder i Enebakk har 
greid seg fint ogsa uten vanning. 
Det er sa mye som spiller inn, 
eksempelvis jordart og hvordan 
forholdene var i varonna, sier 
Thorshov. 

ForelØpig har Thorshov levert 
lite og vet ikke eksakt hvordan 
kvaliteten pa avlingen er. -Men 
det ble seint modent og en del 
grønt er det. Trolig er det noe un-
der en gjennomsnittsavling for 
de fleste. Slik er det ogsá her. 



Hilda Glomma og Dagny Arnesen koser seg pa tur med sykehjemmet. 

III 

VIGNETT 

KAPPET I  ENEBA K 
Trappetrinn, hØye terskler og trange toaletter, elementer i hver-

dagen som for mange representerer store stoppskilt. Vi snakker om 
en gruppe i samfunnet, de handikappede. Det finnes mange av dem, 
ogsâ i bygda var! 

Hvordan er deres situasjon I Enebakk? Er vi flinke til a tenke pa 
de bevegelseshemmede nâr vi reiser en ny bygning? Vignett tok en 
prat med lederne i Enebakk hanikaplag, formann Liv Vikan og 
nestformann Tove Larsen. 

Lz Vika har parkerin.skort for bevegelseshemmede. 

I 

IKKE MEG' 
—Ofte mener man det ikke 

er nØdvendig med tilgjengeli-
ge bygninger. De liar allikevel 
ingen rullestoibrukeredette er 
et elendig argument. Ingen 
kjenner morgendagen. Tenk 
pa alle trafikkulykkene som 
skjer idag! Plutselig kan selv 
du sitte der.Ja, for det er fak-
tisk en mulighet for at det kan 
bli akkurat deg Nàr først 
uhellet er ute, burde detvre 

ne là greie seg sà mye som 
mulig selv, sier Liv Vikam 

go 

Liv Vikan ble selv rammet 
av polio 14 hr gammel. Man-
nen hennes har nylig fâtt slag 
og ligger for tiden pa sentral-
sykehuset. Om de har pro-
blemer med a greie seg? Nei-
da, Liv kiager ikke. Datra pa 
14 og sØnnen pa 28 er enestâ-
ende. De gir henne ailtid en 
hândsrekning. Dessuten far 
hun hjemmehjelp en gang i 
uka. Nei, da er det andre i 
bygda som er i en langt vrre 
situasjon! 

HJEMMEHJELP 
—Mange som trenger det far 

liten eller ingen hjelp fra 
hjemmesykepleien. Dette er 
ikke fordi det skorter pa vilje, 
men pa ressurser, sier Tove 
Larsen. Hun har et sterkt Øns-
ke om en utbyggelse av tilbu-
det pa hjemmehjelp. Dette 
kunne man ogsá dra nytte av 
med tanke pa sykehjemsplas-
ser. Noen av pasientene kun-
ne trolig greid seg alene, om 
de hadde fâtt mer hjelp 
hjemme.Dette ville resultert i 
frigjorte plasser p4 syke-
hjemmet, slik at andre pasi-
enter fikk komme inn. Ja, for 
pa sykehjemmet er det som 
kjent svrt ofte langeven-
telister. 
TILBUD 

Hvilke tilbud de har, er det  

mange som ikke vet. Skjema-
er ligger pa trygdekontoret, 
men dit gâr ikke alle. For an-
dre er alt for byrâkratisk, de 
drukner i papirer og gir opp 
pa halvveien. Mange nye han-
dikappede har nok med a tak-
le sin egen situasjon. De orker 
ikke a sloss mot samfunnet 
samtidig. 

Ikke alle handikappede ser 
"handikappede ut". Disse er 
det kanskje vrst for, sier Liv. 
Folk kan ofte i ubetenksom-
het besylde dem for a vre la-
te. 
TILGJENGELIGHET 

Mange av de offentlige 
bygningenei Enebakk er 
svrt vanskerlig tilgjengerlig 
for 	bevegelseshemmede. 
Skrekkeksempelet er kom-
munebygningen. Her mØter 
man hindring pa hindring lan-
ge trapper, terskler og tunge 
dører.Toalettene er bitte smâ, 
altsá kommer man ikke inn 
med rullest,ol. Dessuten ligger 
det i underetasjen. - A kom-
me seg pa toalettet burde v-
re en 
menneske. mener Liv Vikan. 
Det burde alle là mulighet til 
a greie pa egenhànd. 

Det nye senteret i Ytre byr 
pa svrt store problemer. 
—Kan noen fortelle hvordan 
det er mulig a for en rullestol- 

bruker a ordne noe i over-
etasjen der? Visstnok har de 
fàtt dispansasjon fra byg-
ningsrâdet til heis, men dette 
skal utsettes. Det kan da 
umulig bli noe billigere av a 
vente, gnistrer Tove Larsen. 
Clifford og det kommende 
grendesenteret i Ytre, er eks-
empler pa bygninger der 
handikaplaget fra begynnel-
sen liar vrt med pa planleg-
gingen, av lokalene. Enebakk 
Sparebank liar ogsa vrt i 
kontakt med laget i forbindel-
se med forandringer av liii-
alen i Ytre. 

HANDIKAPLAGET 
Enebakk handikaplag er av 

forlioldsvis fly argang. Det ble 

n staet i 1981- Hver lørdag fra 
tili4 kan de tilby bading i 

oppvarmetbasséng. For man-
ge er dette et svrt firit og 
nyttig tilbud. Dessuten reiser 
de pa noen turer, har med-
lemsmøter og andre smà ar-
ragementer. De liar lyst til a 
starte med en avis, men liar 

forelopig ikke kapasitet. 
Hver host selger handkap-

foreningen platter med mOtl 
fra en av 22 kommuner. Disse 
koster 100 kroner og blir solgt 
i nrmeste fremtjcL Kanskje 
hadde det vrt en fin jule-
presang? 

Selv om Enebakk syke 
og aldershjem ma vre et 
av de bedre sykehjem-
mene i vàrt langstrakte 
land, trenges her ogsâ en 
forandring. Forandring fra 
hverdagen - forandring 
som 	fryder 	og 
fornyer.Impulser utenfra 
gjør gjør ailtid godt. 

Torsdag 2.oktober ble 
det arrangert busstur ink-
ludert middag pãSundvol-
len Hotell. bussen var fylt 
opp til siste plass med 
beboere,pârØrende og be-
tjening ved sykehjemmet. 
Vret var prikkfritt med 
sprakende høstfarger Alt 
la' tilrette for en vellykket 
tur. 

I tillegg satt Ivar Aaslie 
ved rattet - mannen som 
fØrer bussen like stØtt om 
det sâ er bakiengs oppover 
sykehjemsbakken. En god 
del krefter har han ogsá 

under bussjakken, og de 
kommer godt med da sy-
kehjemmet fremdeles ikke 
har buss med rullestol-
rampe til disposisjon. 

Turen gikk fra Enebakk, 
gjennom Oslo mot Sylling. 
Bade Holsfjorde og Tyri-
Ijorden var et vakkert 
skue, omkranset av alle 
nyanser høstfarger. Pa 
Sundvollen hotell ventet 
oss skinkestek med rØd-
kâl, eplegrØt med flØte og 
en god kopp kaffe.Her 
kunne man velge mellom 
mange slags drikkevarer 
sà enhver gane ble lesket 
med det eieren Ønsket. 

Tiden 
'
ga'r sâ altfor fort 

nàr man .har det hyggelig. 
Slik ble det ogsâ denne 
gangen. TrØsten var at v-
ret fremdeles var perfekt 
for var hØsttur, sà turen 
hjem over SollihØgda mot 
Enebakk innfridde váre 
f'orventninger og kunne 

nytes i fulle morn. Litt kØ-
kjØring ma man nok inklu-
dere nár man befrnner seg 
Pd Drammensveien om 
ettermiddagen. Det hadde 
en av ergoterapeutene road 
for. Randi Mamen Johan- 

nessen tok mikrofonen og 
guidet oss profesjonelt 
langs marinaen. Hun had-
de gode kunnskaper om 
jaktslott og severdigheter 
Sà litt historie flkk vi ogsà 

med oss tilbake til Ene-
bakk. 

Pa vegne av alle sender 
vi en takk til Ivar Aaslie 
som ailtid gjør vâre turer 
behagelige. 

Fopandpming fpydep 
og fopnye.p 
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VIGNETT 

ELGJEGERNE 

 

LOSENI ER 

  

Det vrimler av 
grØnne menn. Hele 
tretten bevapnede 
grupper er sluppet 
lØs i Enebakks sko-
ger. Joggerne drar pa 
seg rode toppluer. Fa-
miliene legger sØn-
dagsturen til asfalt 
og eksossoner. Det er 
ikke verdt a ta noen 
tjangser. Det er jakt-
tid, elgjegerne er 1-
se! 

Hans-Jacob Brevig og Le2fBognerud skjØt den fØrste  elgen pa Brevig 
jaktlag. 

SØndag startet elgjakta. Hele 
tretten lag kunne her i bygda 
skyte til sammen 72 dyr. Av disse 
skulle 23 vre kalver, 25 vre 
eldre hanndyr, mens 23 var frie. 

Gutta pa Brevig jaktlag er ikke 
av dem som spiller bort tia. Kiok-
ka syv sØndag morgen var de pa 
post. Da lilleviseren passerte ti, 
hadde allerede de fØrste  kulene 
boret seg gjennom en elgkropp. 
Det første skuddet kom fra gev-
ret til Leif Bognerud. Hans Jakob 
Brevig skjØt det andre, sikker-
hetsskuddet. 

Elgen var en 1 1/2 âring og ble 
skutt i "Kleiva" meilom Breviks-
kroken og Dalefjerdingen. 

ERFARNE 

Brevig jaktlag har gutter med 
lang erfaring. De fleste har del-
tatt i elgjakta mellom 20 og 40 ar. 
BjØrn Brevig er mannen med 
lengst ansinitet. siden ±46 har har 
tatt del i jakta. Han kan fortelie 
at de frem til slutten av 50-Ara, 
bare kunne skyte en elg. I âr har 
de en kvote pa 7 Med unntak av 
RausjØ skog, som har en kvote 
pa 8, er dette 
flest i Enebakk. Elgbestanden 
har tatt seg kraftig app inntil for 
to ár siden. Etter dette har den 

minket noe. 
Ellers foregârjakta i Brevigsla-

get som den alitid har gjort, noe 
sporhund, noe løshund. 

Om de regner med a skyte de 6 
neste elgene like raskt? Nei det 
er umulig a si. Man vet aidri hva 
som kan skje pa elgjakt! 

Vii du skrive under mot Doune-
ay? Ja, vi mØtte dem bade i 
Ytre,páFlateby og I Kirkebygda. 

Det var Venstre som lørdag had-
de underskriftskampanje mat 
Dounreav. 

Dounreay er et lite tettsted ved 
kysten av England. Her ligger 
idag kjernekraftverk og forsk-
ningsanlegg for gjenvinning av 
atomavfall. Britiske myndighe-
ter planlegger a bygge et stØrre 
anlegg fra hurtigreaktoren her. 

Dette Ønsker Venstre a ga mat. 
Over hele landet er det en un-. 

derskriftskampanje igang. 
—Stedet er tross alt bare 40 mu 

fra norskekysten. Om noe skjer, 
vii det ikke ta mer enn to timer 
fØr vi ma evakuere, sier Gina Sig- 	

V 

stad. Hun kan fortelle at utenfor 

positive til kampanjen. 

Om det er noen som ikke har 
truffet disse "venstrefolka", men 
Ønsker a skrive under, er det us-
ter pa postkontorene. 

Venstre mot. 
Dounreay 

Se..Plen slut 
Idrettsglede er nøkkelord for A-lagskam-

pen pa Enebakk gressbane i Kirkebygden lØr-
dag. Motstandere var Enebakk og Skjetten. 

Ingen av lagene kunne rykke opp eller rase 
ned,sâ man kostet pa seg litt humor og stok-
ket om enebakklaget. De som hadde spilt 
minst, skulle spille mest, og forsvarsspillere 
rykket opp i angrep. 

Første omgang viste omplasseringene seg 
svart positive. Etter bare I minutter scoret 
Fred Sandâs og etter ytterligere 2.6 minutter 
hadde man Økt enebakkledelsen. JØrn Adolf-
sen utlignet ved slutten av omgangen til 3-0. 

Annen omgang bobla fantasi og humØr tro-
hg litt over hos hjemmelaget. Bahlen smalt 
som kanonkuler i nettetb fra gal retning, og 
ved full tid hadde skjettenguttene tre mal. 

JØrn Adolfsen avverget en uavgjort kamp 
med scoring pa straffespark. Resultat 4-3 i 
Enebakks favØr. 

a.lvopet bop 

FornØyde A-la gsspiUere etter 4-3-seieren mot Skjëen. Fra v. Jan Arne Holmsen,Ole 
Wágenes,Øyvind Pettersen og Dag Holtop.. 

f. 



Fred. 10. okt. Nattkino kl. 
21.30 V: 

TERMINATOR 

SØnd. 12. okt. kl. 16.30 B: 
SUPERBILEN 

DU-DU 
Kl. 18.30 U: 

FLETCH 
Ki. 20.30 V: 

SILVERADO 

PASS PA! 

NYE SKINN: 
SKJORT fral.189. 

BUKSER fral.240. 

JAKKER fra 1.648. 

Vinterkáper, jakker, 
bukser, gensere. 

BikBok A 
skjorter kr 14 90  

foun9 $p 
Idrettsvelen .11, SkI TIf. 87 34 03 

OBSE 	OBS 
Unnga 4ranske> 

tilstander for desemotoren 
Tilsett den suverene 

kondensfjerner Airon A. 
For øvrig godt utvalg I 

kondenshindrende mid/er for 
motorer og bremsesystem m. v. 

Loll H. 011ot 
Enebakk - tlf. 92 61 34 

I 
I 

Enebakk 
pensjonistforening 
har mote i Herredshuset 15. 
oktober kl. 17.00. Det blir 
trukket i lotteriet. 
Det blir satt opp busstur til 
Sverige onsd. 5/11. 
Pámelding pa motet. 

Styret 

ONSKES LEID 

HusIøs 
Ensiig mor med 1 barn 
trenger et sted a bo. 
Alt av interesse. 

B.m. 100 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TIf. 87 48 24 e. kI. 17. 

De eldres dag I menigheten 
<,De eldres dag i menigheten blir søndag 26. oktober, 
med gudstjeneste i Enebakk kirke k1. 11.00. 
Diakoniutvalget innbyr til middag og hyggesamvr pa 
Enebakk Herredshus umiddelbart etter gudstjenesten - 
kl. 13.00. 
Hjertelig veikommen 

Pâmelding ma skje til Thordis Dahl, tif. 92 64 02, innen 
15. oktober. Gi samtidig beskjed om du trenger skyss til 
og fra kirken og/eller Herredshuset. 

Arr.: Menighetsrádet/Diakoniutvalget 

KUNNGJORINGER 

Enebakk - skatteffgningen 1985 
Skattelisten over forskuddspliktige skattytere for inn-
tektsáret 1985 er utlagt pa iigningskontoret i kontorti-
den i 3 ulcer fra 6. oktober 1986. 
Eventuelle kiager over ligningen ma inngis skriftlig til 
ligningskontoret innen 28. oktober 1986. 
Skatteseddel med avregningsopp gave blir sendt til 
samtlige skattytere. Tilbakebetaling av for meget betalt 
skatt skjer over postgiro. Tilgodebeløp under kr 20,- blir 
ikke tilbakebetait. 
Restskatt under kr 1.000,- forfalier til betaling 28/10-86. 
Restskatt pa kr 1.000,- eller mer forfailer til betahing i 2 
terminer med en haivpart pa hver termin. FØrste termin 
forfaller 28/10-86 og annen termin 30/12-86. 
Restskatt under kr 300,- skal ikke betales. 

Enebakk, 3. oktober 1986 
Ligningssjefen - Kommunekassereren 

Futhall9pullipa 
I Into I)f)V 

avhoder arsmøte pa Mjr u.skole 23.10.86 kl. 19.00. 

Forsiag ma vre styret I hende innen 18.10. 
Styret ) 

aLekkke z. 

Uflitti - SNPLCKS - TtIBPKK - KU%SKIMER 

Apent til kI. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10 

VIGNETT 

1 
kan tro nâr ting som det med fa-
ren til Eriend skjer. Ja, og tenk 
pa aile de hundremillioner som 
dØr av suit! Hvordan kan det ek-
sistere noen Gud? 

TROND Matmangelen er vi vel 
mest skyld i selv. Det er nok av 
fØde pa jorda om vi deler pa det. 

KONFURMASJON 

PERNILLE Jeg vaigte a kon-
firmere meg borgelig. FØite det 
som hykieri a stâ for presten nar 
jeg ikke tror. Men selv om jeg 
konñrmerte meg borgelig matte 
jeg ikke melde meg Ut av Stats-
kirken. Star der iailefall enna. 
Tror mange konfirmerer seg i kir-
ken fordi alle andre gjØr  det og 
fordi foreidrene vii det. 

TONJE Egentlig hadde jeg ikke 
tenkt a konfirmere meg i det hele 
tatt. Men sa syntes besteforeld-
rene mine det var sa leit at hver-
ken jeg eller sØsteren min skulle 
konfirmeres. Valgte derfor a gjØ-
re det borgelig. Tror mange star 
for presten bare p.g.a. presan-
gene. 
PERNILLE Leste en novelle om 
ei jente som ikke kunne danse 
fordi hun var kristen. Det hØrtes 
forferdelig Ut. 

TROND Syns det hØres  forferde-
hg Ut selv. Har vrt med en deli 
den kristen organisasjon "ung-
dom i oppdrag" Her danset vi 
masse. Vi gleder Gud ved a ha 
det gØy!  Selv drikker jeg ikke, 
men mange troende gjØr  det. Her 
er det snakk om misbruk og ikke 

—hiisbruk. 

ERLEND Kortspiii er ogsâ butt 
fremstilt som syndig. Dette tror 
jeg heist er de eldre. Det kommer 
av at de for ofte spilte bort bade 
gard og grund. 

TRO 

TONJE Jeg kan vanskeriig forsta 
at noen kan tro pa noe de ikke 
har bevis for. 

TROND Ja, men velger man a 
tro, far man bevis. Tenk bare pa 
hendelsen med beinet mitt. 

PERNILLE Egentlig burde det 
vel vre de som ikke tror som 
skulie ftt bevis. 

TROND Men er det sikkert at de 
yule trodd om de fikk et bevis? 

Finnes en Gud? Eriend, Trond, 
Pernilie og Tonje har sin tro 

2 

tasien ikke far plass. 
Noe kan vi gjøre , noe 
blir realiteter, noe vii 
alitid forbli utopiske 
fabuleringer. 

Men drømmer og vi-
sjoner ma vi ha hvis vi 
skal heve oss utover 
dagen i dag og se mot 
Enebakk âr 2000. 
Vi er snart der. 
Sâ er jeg butt bedt om 
a utfordre en ny spa!- 

BEGRAVELSESBYRAER 

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

Kremasjonsbyrà 
Asenvn. 3 - 1400 Ski 

(02)*87 30 GO 
HELE DØGNET 

Mums Blomsterforretning 
og Begravelsesbyrä 

Holger Sveum 
Torggt. 27  2000 Lillestrom 

Telefon bomsterforretning 71 14 11 
Telefon begravelsesbyra 71 48 30 

tist, og sender med det-
te ballen videre til Ma-
rt Myhre. 

Lucie Paus Faick. 

la Oil  tic/ 
Studer a0 

 __   

RELIGIOSE MOTER 

BETEL 
Onsd. 8/10 kl. 19.30: BØnn 
og vitnemøte. 
Torsd. 9/10 kl. 11.30: For-
middagstreff. 
Fred. 10/10 kl. 19.00: Ung-
domssamling hos Roar 
Eriksen. 
Ønd. 12/10 kl. 10.00: 

S.skole. 
Ki. 19.00: Birger Sandli 
og hornorkesteret. Offer 
til s.skolen. 
Tirsd. 14/10 kl. 16.30 star-
ter barnas uke. 
Alle velkommen. 

til a banke hardt, og jeg 
tenker pa de psykisk 
utviklingshemmede. 
Planleggingen har be-
gynt for a finne en god 
mate for kommunen a 
vise sitt ansvar, det 
kreves botilbud og opp-
heringstilbud og ar-
beids/aktivitetstilbud. 
Her skal vi gjøre floe! 

Ja, det er mange a 
gripe fatt i i den kom- 

xxa\s \x.. cXa,. W'c a 
g3Ør vi med kultur. 
idrett, skole, helse, ar-
beids(iv, reiseliv: Kan 
vi hente noe der? Vi ma 
ogsâ fabulere Iitt, ikke 
vr sá nøkterne at fan- 

Ytpe Enebakk Ungdomsklubb 
Vii du ha klubb I Ytre? 
MØt opp pa ALLMANNAMØTE i kiubben fredag 10. ok-
tober kl. 18.00. 
Vi skal diskutere: 
Gjenâpning, arbeidsoppgaver, lederfunksjon. 

Klubbstyret 



tt. 

SHOPPINGTUR 
eller 

JULEBORDS- 
WEEKEND 

MED 

QDFDS SFAWAYS 

PA 

a 

TIL KØBENHAVN 

Pris pr. pers. 

I-
son inki. bátreise Vt- i 
dobb.Iugar, 3 retters festmid-
dag rn/yin og kaffe avec pa Ut-
reise, koldtbord pa hjemreisen, 
samt 2 frokoster. 

950 

Avreise: 
28/11 eller 12/12 

UTREISE FREDAG 
HJEMKOMST SONDAG 

eller med 

Fred.Olsen Lines 1  

OG M/S BRAEMAR 
Til WAPWI(W 

Pris pr. pers. 

675 
som ink!. bàtreise Ur I 
dobb.cugar. 

Avreise: 
4/12 eller 11/12 

Utreise torsdag kveld 
Hjemkomst mandag morgen 

Kontakt oss snarest! 

asKlm 
REISEBYRA IS 

Storgt, 11. 111. 02/88 40 22 

0 

DRA 
TILJon,  ft 

 

am'sm,  SJOS! 

Viking 
Senter, 
Askim 

Tif. 
885961 

Tebo 
Senter, 

Spydeberg 
TIf. 88 76 45 JOHNS 

- 
NA1850. 

- 
NA475. 

140x200 

30% 

pa aVe varer 
Ut oktober 
- jernvarer 

- sement 

- kjøkkenart. 

- farvehandel 

Flateby Jern & Fame 
Bjerkesenteret - 1911 Flateby 

TH. 92 87 40 

ERTE DUNDYNER ERA f 
KJØPER DV TRYGGEST 
OG I BESTE KVALITET 

HOS 

Jassel) 
gàsedun 
7 kn. kr 6 4.- 

140x200 

Lux 1/1  dun 
kr 

NA14G5. 

Ande 1/1  dun 
7 kn. krl6SZ,.. 

NA11GO. 
140x200 

Ande dun 
7 kn. kr82. 

Mange andre kvaliteter 
09 priser. 

Vi fører dyner / lengde 220 
og bredde 180, samt barnedyner og puter. 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL• 

Folio Varmeservice 4I 
v/Bjorn Brodholt, Tomter 
TIf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Billakkering/smâskader 
Utfores raskt og rimellg til faste forhdndspriser. 
Topp moderne utstyr. 

TOWER LAKK A/S 
VEGAR FABRIKKER, 1825 Tomter, tlf. 922397 

EN ENI(LE 
OG ROBUSTE 
,S(jVAjVNiA 220  

ItORGF. 1. 

:1 

2m8'- 
H usq 
Norges mest kjepte i 25 ar 

s beste utvalg i 
0 stoffer 0 tilbehør 

0 band O blonder 
0 Iampeskjeletter 

Vi tar innbytte og 
service av alle 
merker - eget 
ye rksted. 
* Skiftingavgli-

deIser 
* opplegg av 

benkIr ol. 
* trekker og sI5r 

knapper 
* super sakser 

Pressem aski ner 
Strikkemaskiner 

GA RN! 
Borstet ulI, 50 gr 	na '14,50 

GRATIS PARKERING 

Husqvarna 
Solheimsgt. 18, LWestrøm. TIf. 7130 68 

SKI LA OPTISKE as 
Asenvejen 1, 1400 SKI Telefon 97 D52 

FORRETNINGSSENTE RET, 
1914 YTRE ENEBAKK 

SOL - PARFYMERI 
DAME- OG HERREFRISOR 

ORIGINAL WOLFF SOLARIUM 
m/integrert ansiktsso/ 
APENT: - 	
Hverd. 	 10.00-18.00 
Torsd 	 10001900 
Lord 	 10.00-15.00 

JPIISK  SYNSPROVE 
Optiker ØYSTEIN KRDGH 

UNIFORMSEFFEKTER 

Jaktdress - FritidskIr - 
Nato ul/gensere - Feltbukser 

pluss div. 

IlL SALGS 
Torsd. 9., fred. 10., lord. 11. okt. 

utenfor Oyeren Bensin, 
Grendesenteret pa Flateby 

	 1 

0 

 

VIGNETT 

 

NB. NB. NB. 

Har du noe a 
meddele dine 

sambygdinger? 

Prov en 
smâannonse I 

'01rotteff 



Utleie av 
video-
filmer 
og movie-
bokser 

of,  

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENDJORD 
UTFØRER ALT I 

EL.INSTALLASJONER 

Svein Cuibrandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utføres. 
1911 Flateby 
hf. 92 82 67 

RORLEGGER GLASSMESTER 

VIGNETT 

Interessant! Morsomt! 
Nøthrendig! 

Annonser leses 
av folk flest 

11 

Fag & Se rvice 

I 

PREPARANT 

FRISOR 

Siw's salong 
lIt. 92 80 49 

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

WRIER EIENDOMSMEGLER UNDERSTELLSBEHANDLIN  e 

Jan M. Johansen 
.Mur, puss, 

peiser og fliser 
Tit. 92 82 90 

Asveieri 7, 1911 Flateby 

Annonser leses 

av folk flest 

Enebakk Antirust 

1911 Flateby 

Itt. 92 89 00 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAIJI. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER as 
JERNB.VN. 2. 1400 SKI. TLF. 873737 

ELEKTRONIKK SJAFORSKOLER SJAFORSKOLER SPESIALFORRETNINGEN 

CAUTE'S TRAFIKI(SKOLE 

Askimv. 1, 1820 Spydeberg 
lIt. 02/88 8154 

Langdag onsdag og 
torsdag til kI. 19.00 

pa Flateby 

OppIring pa b/I 
Teorikurs 
Fase II 

TIf. 92 88 51/71 42 92 

Enebakk 

Transformor 
verksted 

Boks 27, 1911 Flateby, 
TIf. 92 85 40 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski. TIf. 87 37 10 

kiasse A - Klasse B 
Teorlwrs - Kjøretlmer 
Om nødvendig meter vi 
III kjøretimer i Enebakk 

	 K•SYrkesr 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende 

Regnskap, forretningslorsel, 
bedrifts-rádgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
lIt. 92 47 74 

I EL-INSTALLASJON 
Strimsborg & 

Enersen A/S 
utterer all I al-instaltasjonor 
1912 Enebakk Tit. 92 63 00 

EIL.AGelektioinstallalorey 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
Tit. 92 86 94 

MoblitIt. 094/26165 

RURLIGGER 
JOHN A. ANDRESEN 

UTFØRER ALT I R0RLEGGEIRARBE1D 

Bevervn, 11 
1914 Enebakk 
Mob.tlf. 094/11 747 

h1IIEul TIt. 92 48 92 

TANNLEGE 

Stein [larre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kveider, lordag etter avtale. 

Enebakk 
Tannteknikk 

TAN NTE KN IKE AM ESTER 
LASZLO FARAGO 

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

ELEKTRO-M[KANISK V[RKSTEII 

D. Freitag & Co 
Eiektro-Mekanlsk - Verksted 

Produksjoru — reparasJon 
Sterkstrom — svakstrom 

811 - elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

Tit. 02/92 62 94 

CATERING 

CONTAIN ER UTLEIE 

PAR FYMERI 

Sissels parfymeri 
TH. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Greridesenteret 1911 Flateby 

MAR KISER 

Enebakk 
Markiseservice 

Matither Pwzlennet' Cwdisfrett 
Inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 
tlf. 92 45 58 

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

BRENSEL 

Esso diesel, paratin 
og tyringsoije 
Tit. 92 81 24 

Butt NssvoId 
Vostli, 1911 Flateby 

Mobil paraf in, 
fyringsolje, diesel, 

smoreolje 
TH. 92 64 25 

Mobiltlf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

Erik KJelgaard 
Varme, sanitr, nyBygg og reha-
biliterirtg. 
Utleie av lensepumper, vartnsuger 
09 hoytrykksspyling. 
1914 Ytre Enebakk, lit. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

REGNSKAP 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk — 
Tit. (02) 92 63 03 
MEL AV NOR(E 

REGHSAPIaYRAR VORCHG 

Bjerke 

HArdesigN 

Tit. 92 81 62 
Bjerkeveien 2 
1911 Flateby 

Ski Glassmester- 
forretning A/S 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvrt. 21, 1400 Ski 

111.873455 

BILFIRMA 

MASKINENTREPR. 

Brgdrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplane-
ring og annen massetrans- 
port. 	RIlngen 
lIt. 83 7019/1218 85 

BLIKKENSLAGER 

INNRAMMING 
Utsigts 

rammeverksted 
Alt I innramming 

1911 Flateby. TIf. 92 86 10 
ogsâ kveldstid 

HAR ALKOHOL-
PROBLEMEI 

butt for stort for deg? Kari-
skje vi som har bUtt "torre" 
kan hjelpe. Kvinner og 
menn. Kontakt kontor tif. 
71 2901, hver mandag ki. 
18-21. 
Stromsvn. 68, Strømmen. 
Mote tredager kI. 19.00 I 
Veliokalet, Oscar Borgs 
vet, Fjellhamar. 
Kontakttif. 	7110 56 	- 
71 79 46 alIe dager. 
DE NORSKE LENKER 
ROMERIKSLENKENE 
BOX 71 - 1470 LØRENSKOG 

DROSJER 
Tormod Gran 

Flateby 
Till. 92 80 75 

MobiltIf. 094/30 553 
DOGNVAKT 

Ole Gunnersen 
Ekebergdaien 
Tit. 92 65 06 

Mobiltelf. 094/34 527 
DOGNVAKT 

Edith Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TIf. 9241 24 

Mobiltlf. 094/39 754 
DOGNVAKT 

Gran, Ytre Enebakk 
TIf. 92 55 00 

Eneforh. av 
Biiett-film 

og Esselte 

• Kiosk 
• Bi/jard 
• Spillerom 

Kjent for kvalitet 

..s:g WAV/St 

WUtW AStroaI. 
nZ 

Clifford A/S 
All I mat Iii hverdag og test. 

Catering. Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
Tit. (02) 92 88 60 

CS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere 
fra 2-8 m3 . 

TH. 83 70 19 
Mobil 094/23 576 

Enebakk 
rørleggerbedrift 

WTygve E. An&esen 
VI UTFORER ALT I RØRLEGGERAR8EID 

TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS 
VAgfrvn.25, 1914 Enebakk 111.924354 

John A. Andresen 
UTFOREA ALT I RORLEGGERARBEID 

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

lIt. 92 48 92. Mob.tit. 094/11 747 

Flateby Antirust 
KjØp og salg av biler 

Kommison 
opptil 100% finansbistand. 

Tlf. 02/92 80 70, 1911 Flateby 

OSVALD NORDLI 
Alt I bllkkenslagerarbeld 

uttores 
1911 Flateby 
lIt. 92 84 68 
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Nytt Ira 
bygningsm  

'J Padet 
Bygningsrâdet har ved-

lagt at det skal anlegges 
busslomme pa samme side 
av veien som Stranden 
skole. 

Arne Linder har fâtt 
bruksendring fra garasje 
til verksted. Her har han 
tenkt a produsere neon-
bokstaver. 

Jens Jacobsen fikk av-
slag pa bortbygsling av to 
hyttetomter. 

Ole Krogstad fikk av-
slâtt sØknad om fradeling 
av tomt fra eiendomrnen 
Omberg Skog. 

Edith LØken fikk avslâtt 
sØknad om fradeling av 
tomt fra eiendommen Nor-
dre LØken. 

Am 
Lena, Hege og Henriette har hØrt  om barn i andre land. 

Mandag 6, oktober gen. 
var verdensbarneda- var a gi flykninge- 

og boiler ble gumla. Disse var for-
resten kjempegode og ble sam-
men med saft solgt til inntekt for 
Redd Barna. 

Inger Helgaker og Tove 
Karisen har fátt tillatelse 
til a fradele areal fra eien-
dornmen Bergskaug som 
tffleggsareal til HØgda. 

Mottoet for âret barn et hjem. Pa førs-
kolen i Enebakk ble 
dagen markert med 
sang, prat rundt 
flyktningeproblemer 
og kafeteria med inn-
tekt 
til Redd Barna. 

Magne Hansen fikk av-
slâtt sØknad om bygging 
av dobbeltgarasje fordi ut-
nyttelsesgraden blir for 
stor. 

Penger hadde de ogsâ hap om 
A îá inn onsdag. Da skal de til 
Herredshuset. Kanskje er det no-
en her som vii grave litt i lom-
mene til inntekt for barn i andre 
land. Denne dagen skal barna og-
sa se "Ikke alle er barn ay var for-
stand", som er en film fra 
Indonesia. Kanskje hadde vi i 
"de voksnes verden " trengt a ar-
beide litt med det samme tema-
et 

Flyktningeproblemer er kan-
skje et noe avansert tema for 5-6 
aringer. Likevel kan mye spinnes 
rundt det. Sentralt i Kirkebygda 
var det a vre snille og bry seg 
om hverandre. 

Dagfrid Lisbeth Sands-
tads kiage pa avslag pa 
sØknad om fradeling av 
boligtomt i Râken ble ikke 
tatt til fØlge. 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

Forbredelser til dagen var gjort 
i lang tid. Bilder av barn fra fjer-
ne strØk  ble klippet ut og iimt 
opp til flotte plakater. De hadde 
hatt besØk  av en misjonr som 
fortalte om Indonesia og laget 
dukker med utseende fra hele 
kioden. 

1911 Flateby 

Tilbud 
vinterdekk 

Odd Herbrandts sØknad 
om riving av gammel hytte 
og oppfØring av fly blir 
oversendt Oslo Lysverker 
for endelig godkjenning. 

Mandag hadde de bedt gjester. 

Emaus Barnehage og faddere fra 
femte kiasse fikk vre med pa 
festlighetene. Sanger som "Vi tar 
hverandres hender" ble sunget 

Seler for smäpikene 
Enebakks smapiker spilte sØn- 
dag sin siste seriekamp pa hjem- 
mebane. Motstandere var KlØfta. 

BjØrn Stubberud Mr til-
latelse til oppfØring av ga-
rasje. 

Pris eks.: 

155S.R.13 	fra kr33O- 

165S.R.13 	fra kr36O.- 

175 S.R. 14 	fra kr43O. 

Service fra 11 	00 - 18.00. 
Eventuelt timebestilling. 

Apningstider: 
Midtveis i fØrste  omgang scoret 

Siri Marsdal for Enebakk. Dette 
ble eneste scoring i kampen. Med 
denne 1-0 seieren, har laget vun-
net samtlige kamper i B-slut-
tspillet. 

Mand.-f red. 	 06.30-21.00 
Lord. 	 09.00-20.00 
Sønd. 	 09.00-21.00 

Ole Martin LØken far til-
latelse til oppfØring av til- 
bygg til industribygg. 

TH. (02) 92 81 32 

Helge og Per Groseth og 
Laila Hornsletten sin sØk-
nad om bruksendring av 
eiendom fra hytte til bolig-
formal ble vedtatt inn-
vilget. 

Jeanette viser frem gaven fra fØrskolen til Emaus Barnehage. 

Pr! vattelefoner: 
Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35 
Journalist Marianne Olsen 92 60 28 
Ann.kons. Anne-Grethe Lossius 92 62 76 
Ann.kons. Frøydis Lerskallen 92 87 93 

Redaksjon og ekspedisjon: 
Klokkerudásen 1 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 6550 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 1932 98 

Avisen t rykkes I Indre Smaa!enenes Avis 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5,-
Aim. piass pr. mm kr 2.30 
Tekstside pr. mm kr 3.15 
inniev. frist: Rubrikkann.: 
Mandag kI. 12.00 
Forretn. ann: Mandag ki. 9.00. 
AbonnementspriS: 
Kr 90- pr. haivâr, kr 180,- pr. âr. 

PON 
WA 

iSJ 


