
semep mot Fpedpl,kstad 
DPIV=9 uttep mot finale 

Ukens 
spaltist 

Se side 3 

PA DEKKJAKI? Kjørtil 

YTRE AKK 
BENS1N& 
SERVICE AUS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Stat-radial stadig pa tllbud! 
Dekksalg og service til kI. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

Tit. (02) 924408 (D 
EKOFISK 

 ignitt   

Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

Vi 
gir 
oss 
kke 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 92 80 70 

 

    

Lssa1g kr. 3,50 
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Odega'opds 
veien 
Se siste side. 

Psyki 
utviklings 
hemmet 

Se side 7 

Skam 
for 
bygda 

Se side 5 

Drivs guttelag under ledelse av 
trener Jan Chrisstiansen har gâtt fra 
seier til seier denne sesongen. Serien 
vant de suverent,og ná e de kiare for 
finale i Østfold fotballkrets. 

Hvordan er sâ laget kommet hit? 
Etter a ha vunnet alle kamper i 
4.avdeling, var de et av de 16 lagene 
som gikk videre til sluttspillet. Her 
slo de Mysen 3-0 og Râde 5-5, fØr de 
lØrdag mØtte Fredrikstad. 

Semifinalen ble et jevnt og spen-
nende mote. FØrste omgang viste 
godt spill, noen sjanser, men ingen 
mâl. 

NervØst spill preget 2.omgang. 
Dette resulterte i mling og lite lags-
pill. 
FA minutter fØr  full tid scoret til 
hjemmepublikumets store begeist-
ring, Lars LØkstad for Driv. Seieren 
var svrt populEer, 

Drivs guttelag er kiare for finale i østfoldfotballkrets. 

Drivs guttelag er kiare for finale i Øst-
fold fothallkrets. Neste heig skal de 
kjempe om kretsmesterskapet. Dette 
er klart etter 1-0 seier over Fredrik- 

stad lørdag. Kampen fant sted pá"Plas-
sen" i Ytre og samlet rundt hundre en-
tusiastiske supportere langs sidelin-
jen. 

Konfirmant 
leir 

Idpetts 
anlegg 

Se side 6 

Se side/4 
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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. 

Bap'nesangen fopsvinnep 

Nu spopgep jog Run.. 
Laerere kan bli syke, de 

kan dra avsted pa moter el-
ler kurs i arbeidstida - eller 
av andre grunner bli borte 
fra skolen. Da trengs det vi-
karer. Det er ikke aile gitt a 
kunne <,steppe inn>> og overta 
en kiasse - og mangelen pa 
kvalifiserte vikarer i Enebakk 
er da ogsá patagelig. Ingen av 
de andre irerne kan páleg-
ges a ta ekstra vikartimer; 
som regel har de mer enn nok 
A fylle de <>undervisningsfrie>> 
timene sine med. - Og hva 
kan skolen gjØre da? 

Ja, hva vii du gjØre hvis di-
ne barn gjentatte ganger 
f.eks. blir sendt hem midt pa 

dagen fordi skolen ikke har 
greid a skaffe vikar? 

Hvem brer ansvaret for at 
et stigende antail lrere for-
later skolen? For at tallet pa 
folk uten godkjent irerut-
dannelse som arbeider i sko-
len, stiger? For at samarbei-
det skole/hjem pa mange om-
râder er i ferd med a rakne? 
For at ikke de fagre ordene 
omen bedre skOle blir satt ut i 
livet? 

Hvem kandu mor/far/veiger 
- gjØre? 

Det er ditt kall A tenke over 
svaret! 

Vennhig hilsen 
Jan Erichsen 

Mänedens fip- 
klovep til..... 

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

Hvorfor akkurat en 
firkiover? Forst og 
fremst fordi den er i Ene-
bakk s nye kommune-
vâpen, men ogsa fordi 
den skal bringe Iykke. 

Er det noen dere synes 
bor ki Vignetts første 
firkiover? Noen som har 
gort noe spesielt for 
bygda eller mennesker 
som bar her. det finnes 
sikkert mange som er 
kvaiifisert til gobiten. 
Kom med et forsiag, vi 
deler ut den forste biten 
i neste avis. Det er dere 
som skal veige' 

HEI 
ALLE 
BARN-is 

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

Kanskle 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 ass i Vig-
nett da vel' Adressen er 
Klokkerudásen, post-
boks 62, 1912 Enebakk. 

Bibliotektjenesten I 
Enebakk. 

Gudstjenester 
i Enebakk 

sØndag 19. oktober 
Ki. 11.00: Enebakk kirke. 

Fam.gudstj. v/Johan-
nessen. Utdeling av 
,,Min kirkebok>> til 
4-âringer. Kirkekaffe. 

Ki. 11.00: Mari kirke. 
Fam.gudstj. v/Helg-
heim. Utdeling av 
<,Min kirkebok>> til 
4-aringer. Kirkekaffe. 

SØnd. 19. okt. 
ki. 16.30 B: 

DONALD SLAR SEG 
LOS 

Ki. 18.30 U: 
PRETTY IN PINK 

Ki. 20.30 V: 
TRE MENN FAR 

EN BABY 

PIAKhTIN 
Enebakk husmorlag 
minner om Barnas Dag 
lordag 18. oktober. 
Se annonse. 

Y.Enebakk husmorlag 
minner om saig av 
brukttoy lordag 18. okto-
ber. 
Se annonse. 

Enebakk Bondekvin-
nelag minner om kurs-
start 5. november. 
Se annonse. 

Skiforeningens lokal-
utvalg i Enebakk minner 
om ârsmotet torsdag 16. 
oktober pa Y.Enebakk 
skole. 

Fotballgruppa i I.L. 
Driv minner om ârsmo-
tet pa Mjr ungdoms-
skole 23. okt. kI. 19.00. 

Enebakk Pensjonist-
forening minner om mo-
tet i Herredshuset i kveld 
(onsdag) kI. 17.00. 

Betel minner igjen om 
ukas moter. 
Se annonse. 

<<De eldres dag i me-
nigheten> 
Husk pâmelding senest 
dag, onsdag 15. okto-
ber. 

Innlegg v/Anna Helena Thune, 
Ytre Enebakk i Vignett 1. okto-
ber -86. 
SITAT: 

<HAper politikere og andre vil 
arbeide for at vi i Ytre Enebakk 
og pa Flateby kan f. et trivelig 
bibliotek i var egen bygd i nr-
meste fremtid. (Kanskje det nye 
samfunnshuset i Ytre kan vre 
med a gi rom for et slikt lokale?)>> 

Som tidligere formann i Inte-
rimsstyret for planiegging av et 
samfunnshus i Ytre, vil jeg kom-
me med noen opplysninger. 

Da Interimsstyret startet sitt 
arbeid vinteren/varen -85, opp-
rettet vi tidlig kontakt med Ene-
bakk kommune for a avklare 
rombehov for bl.a. et bibliotek i 
samfunnshuset. 

I et mote som Interimsstyret 
hadde med ordfØrer,  radmann og 
kulturkonsulenten varen -85, 
kom det frem at interessen for et 
bibliotek I Ytre er til stede, men 

En entusiastisk gruppe for-
eldre satset pA en idrettshall 
til ca 2-3 mill. kroner. Stranden 
skole hadde fAtt bevilget ca 
l.million til utbygging av 
gymsaien. Hvorfor ikke slA to 
fluer i en smekk? Skolen yule 
fa skikkelig gymsal, og ung-
dommen pA Flateby ville fAtt 
sin lenge etterlengtede hall til 
en rimelig penge. En realist-
isk tanke og skikkelig Ut-
nyttelse av lialien. Men hva 
vil kommunen gi oss? 

Planiegging av et liundre-
million prosjekt pA Streifinn 
som er noe av det mest ureal-
istiske i disse tider hvor kom-
munen er meget fattig.-Jeg 
lurer ogsa pa om noen liar la-
get en prognose pa hvor man-
ge barn/ungdoms som vii fin-
nes pa Flateby i framtiden. 
Det har jo I liØyeste  grad en 

kommunen liar prioritert dette 
noe lengre ned pa listen. 

Interimsstyret med arkitekten 
la frem et utkast og forslag til re-
guleringsplan for samfunnshus-
omrAdet hvor arealet til bLa. et  
fremtidig bibliotek er avsatt. 

Av hensyn til behov og priori-
teringer innen kommunen, fant 
Interimsstyret a klargjØre bygge-
start for samfunnshuset med 
ungdomsklubb som 1. bygge-
trinn med planlagt byggestart 
varen -87. 

2. byggetrinn med avsatt area-
le til kontorer, bibliotek, fritids-
hjem o.a. vii komme noe senere. 
Tidspunktet er ikke avklart. 

Areaie til bibliotek er sAledes 
pianlagt og avsatt i tilknytning 
til samfunnshusprosjektet. 

Trond W. Botness 
n.formann i byggestyret 

for 
Mjcer Samfunnshus. 

del med utbyggingen a gjØre. 
Vii det bli nok brukere av det 
enorme idrettsanlegget. Hvor 
mange entusiastiske foreldre 
finnes nar den tiden 
kommer?Jeg tror mange liar 
gatt trØtte. 

Det er ikke til a legge skjul pA 
at ungdomsproblemenepA 
Flateby er meget store om da-
gen. Denne"billige" hallen 
kunne kanskje avverget mye 
av disse, men det ma skje 
raskt. Noen Ar fremover er for 
sent, da tror jeg nemlig at pro-
blemene liar vokst oss over 
hodet. 
En tidligere lensmann i Ene-
bakk som kjenner forlioldene 
her ute meget godt sa pA tele-
fon til meg her om dagen: 
'Hva skal en bygd med et sA-
pass lite folketall med et slikt 

Hvis ingen dirigent meider seq. vii 

I àtte ar liar deres toner trengt 
seg inn bak stive masker. For 
mange liar de skapt stor glede. 
Flateby Barnekor er navnet, og 
rykter sier at deres dager er talte. 
I 	mAnedskifte 	slutter 
dirigenten,Janna SjØstrØm. In-
gen ny star kiar til A overta etter 
henne. 

-Trist, sier Anne Lise Hau-
gaard. Hun liar to barn som syn- 

kjempeanlegg. Ungdommen i 
Enebakk trenger A. fA tak over 
liodet". 

Stor synd at ikke de billige 
og raske lØsningene 
kunne settes ut i livet. ..Teg  

barnesangen forsvinne. 

ger i koret.-Noen liar vrt med 
opp til syv ar. I fjor var koret pA 
full fart oppover. Da talte de med 
aspiranter 30 barn. 

Foreiøpig over Flateby Barne-
kor liver tirsdag fra 18.30 til 19.30 
pa Hauglia skole.Kan noen lijei-
pe dem? 

Hvis ikke, vil barnesangen for-
svinne! 

tror kommunen. vil angre pa 
dette! Vi trenger en hail na! 
Ikke et kjempeaniegg i fram-
tidal. 

B.J. 

Det h ster 
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Lardager 
9-17 

Stort utvalg i 
store og smâ lamper 

Lampespesialisten 
har 1000-vis av tamper i 3 etasjer! 

Hverdager 
9-20 

Gratis P-plasser. AIIe typer kjopekort. 

	/ 

Hve bar bmildep9. 
Váren 1987 fyller IL Driv 50 

dr. I den anledning skal det 
blant mange andre former for 
markering, ogsá gis ut et ju-
bileumsskriv som skal pre-
sentere laget, slik som det 
framstâr i jubileumsâret, og 
samtidig fortelle lagets histo-
ne. 

Vi er sikre pa at det opp 
igjennom tidene har butt tatt 
en del bilder av forskjellige 
begivenheter - det vre seg 
idrettsarrangementer eller fra 
dugnader 0.1. 

Det er redaksjonen i lags-
avisa Drivkrafta som skal 
forestá produksjonen av jubi-
leumsskriftet. Har du gamle 
bilder som du mener kan v-
re av interesse a fà med i jubi-
leumsskriftet, sá ta kontakt 
med redaksjonen i Drivkrafta 
v.Egil Hoistad, tif. 9245 52, 
(adr. Fjellveien 18, 1914 Ytre 
Enebakk). Ta ogsa kontakt 
dersom du har noe a fortelle - 
eller tips om andre som kan 
ha noe a fortelle fra lagets his-
tone. 

Ytre 
Fpedagsdisco pac)  klubben 

Ukens spaltist 
- Om skole . - og litt til 

Ukens spaltist - og takk 
for det, kjare ordfØrer! 
For Øvrig et spennende 
tiltak, spør  De meg. (Og 
det har <,De,, allerede 
gjort, nâr jeg tenker meg 
om). En ypperlig mate a fâ 
folk i tale pa, slik at vi 
kan bli bedre kjent med 
hverandre her i Enebakk. 
Det trengs. Jeg tenker pa 
hvor mange vi er, vi som 
er innflyttere i kom-
munen. Jeg tenker pa 
hvordan kommunen er 
delt opp geografisk - med 
forskjellig tilhørighet i 
hver sine ender, tilhØrig-
het til store, dominerende 
steder som Oslo og Lille-
strøm og Askim. Vi tren-
ger alt som fremmer fel-
lesskap og felles sak. 
Takk og pris for Vignett i 
sâ mate. Jeg synes det er 
sâ flott at vi har egen avis 
for bygda, at jeg vii bruke 
noen av mine tilmàlte 
spaltemillimeter pa nett-
opp dette: Fint at du fins, 
hue Vignett! Jeg synes du 
fortjener støtte fra alle i 
bygda, selv om mange sy-
nes at du ikke kan male 
deg med dine storebrodre 
i nabolaget. Det kan du ik-
ke hehler. Du er langt mer 
storartet: du er VAR. 
(Tenk pa Vinmonopolet 
som ikke lenger har sin 
HØst). SpØk til side; Per-
sonlig synes jeg du er 
praktisk. Na har jeg alle 
kunngjoringer pa ett sted, 
og slipper a lete pa opp-
slagstavier og butikk-
dØrer og telefonstolper, 
der en ofte fant den slags 
opplysninger fØr din tid. 
Matte vi greie a holde liv i 
deg lenge, lenge. Forres-
ten synes jeg du strutter 
av liv for tida. Masse stoff, 
mangfoldig stoff, hadde 
du sist. Det kommer ikke 
dit av seg selv, heller, selv 
om denne spaltist-ideen 
var riktig sá smart i sa 
mate. 

Ordfører Lucie dvelte 
ved framtidas Enebakk. 
Jeg vii stoppe litt ved da-
gens. Og da ma jeg be-
grense meg til min lille 
flekk her ute: Min ar-
beidsplass - var skole. Ak-
kurat ná føles den ikke 
som et godt sted a vare. 
Vi er i konflikt, og det 
gjennomsyrer hele miljO-
et. Larerne er kommet til 
et punkt der det er butt 
nødvendig a male enga-
sjement i timer, kroner og 
ore. Og da skjer det noe 
rart med engasjementet: 
Da blir det borte, rett og 
slett. Vi vet alle hvor be-
tydningsfuhlt det er a ha 
fØlelsen av at noen setter 
pris pa det vi gjør. Mang-
ler det romslighet her, f- 

icr vi oss fristet til g3øre 
det omvendte: Sette var 
egen, høye  pris for a gjøre 
noe. Og det er en helt an-
nen sak. 

Unge larere som kom-
mer til skolen i dag, føler 
ingen romslighet I form 
av fast sikker jobb og god 
iØnn, slik forholdene var 
da jeg selv begynte for 
snart 20 ar siden. Derimot 
kan de sammenligne seg 
med andre unge som tje-
ner mye bedre enn dem, 
og som ikke nødvendigvis 
jobber hardere og mer. De 
kan ogsã bli tilbudt stil-
linger i ikkeoffentlig tje-
neste som gir mye bedre 
uttelling. <<Ja vel, la dem 
ta dem, da>>, sier du kan-
skje. Og det er det som er 
faren: Vi mister allerede 
gode herere over til andre 
yrker, og vi er i ferd med a 
miste rekrutteringen til 
yrket vãrt i morgenda-
gens skole. En lite seriØs 
undersØkelse i kiasse 9A 
forleden viste en klar ten-
dens. Da <<frøken'> spurte i 
yrkesorienteringstimen 
om noen kunne tenke seg 
a bli irerer, hod et unisont 
"Err'u sproo? Nei. ikke 
brukte vi stresskoffert, og 
ikke hadde vi firmabil. Og 
hva skulle Jorn bruke den 
fine underskriften sin til, 
den som han har Ovd sa 
mye pa i det siste, hvis 
han ble lrerer? Nei, den 
har han reservert for bruk 
i direktorstillingen i Nor-
ges Bank - ikke for under-
tegning av meldinger av 
typen ,Jens har vondt i fo-
ten og ma derfor fA slippe 
gym>>. Vel, ye!. Jeg holder 
det ganske enkelt for 
sannsyniig at jo bedre be-
tingelsene er, jo lettere er 
det a knytte til seg gode 
folk. Jeg er ikke over-
bevist om at arbeidsgive-
ren var har tenkt nok over 
dette. 

For Øvrig blir jeg, et for-
holdsvis gammelt skinn, 
mer og mer opptatt av det 
som er gratis for alle. Her, 
Øverst i Vaglia, har vi hatt 
en host som sa visst ikke 
har spart pa sine gayer. 
Nd strør bjØrk og osp ut si-
ne guildukater pa stein og 
sti, og jeg synes ikke det 
er en fattig trøst. 

Sâ vii jeg gjerne oppfor-
dre Hovel Heiaas i Dale-
fjerdingen til a vare neste 
ukes spaltist. Det kunne 
vre artig med en stem-
ningsrapport fra en av 
bygdas ekte fOdte sønner, 
bosatt i et omrade som, 
for mange enebakkinger 
av i dag, er ganske ukjent. 

PS: Er det feil i denne 
teksten, ma det vrere avi- 
sens skyld! Marit Myhre 

FM $KOLE- 
STYR T 

Skolestyret har i mote 
mandag kveld vedtatt a 
installere trappeheis pa 
Ytre Enebakk skole. 
Begrunnelsen var at de 
i innevrende âr har en 
rullestoibruker pa fØrs-
te klassetrinn. 

SØknad om fri skoles-
kyss til elev som gâr pa 
Steinerskolen ble ikke 
innvilget. Enebakk sko-
lestyre vii kun dekke 
den del av skyssen som 
gar innen Enebakk for 
private skoler. For-
siaget ble vedtatt med 
6.mot fem stemmer. 

Heige Ljosland kom 
med forsiag om a dekke 
heie belØpet. 

Det ble ytret Ønske om 
at nytiisatte badevak-
ter og bademester pa 
folkebadet far tilbud 
om gratis livrednings-
kurs. 

Det ble vedtatt at ele-
ver pa 1.-3.kiassetrinn 
far skoleskyss pa 
strekning under 4 km. 
ved farlig vei. 

VIGNETT 

Ytre Enebakk Ungdomsklubb 
àpner dørene igjen. Dette ble re-
'- suae: 	aanza: 

kubbens 'lokaler 1dag kveld. 
Frammøtet var dârlig og faktisk 
savnet man helt det kvinnellge 
innslag i forsamlingen av kiub-
bungdom. MØtet ble ledet av 
klubbformann 	øyvind 
Bremnes.øvnige sytremediem-
men, fung.kulturkonsulent og to 
representanter for foreidregrup-
pa var ogsâ tilstede pa motet. 

DUGNAD 
Gar alt etter planen, blir det fre-
dagsdisco pa kiubben allerede 
fredag 	 neste 
uke.Førstkommende fredag skal 
ungdommen bruke til dugnad I 
klubblokalene, hvor opprydding 
og vasking er pâkrevd for a gjØre 
lokalet attraktivt. 

Riktignok var Thorshov fra 
gammelt et hedensk ofrings-
sted. Kanskje var det derfor 
de pa trykkeriet folte nod-
vendigheten av ,6 sporre fin-
nes en Gud? 

Ring 4146 35 
og bli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra kr. 50 pr. ár. 
For barn I nod. 

t REDD BARNA 

TIf.: (02) 4146 35 

INGEN LEDER 
Kiubben har nâ vrt stengt si-

Da szege n- ar. dcrr.e 
p.g.a.gjentatt brk. Kiubben er 
ná iferd med A ornorganieres fra 
MA-klubb Ui halvkommnnal 
ungdomsklubb. Grunnen til at 
det har drøyet med gjenapninge-
ner at det har vrt umulig a skaf-
fe klubblder til tross for gjentat.te 
utlysninger av stillingen. 
FORELDRE TRAR TIL 

Na har et par av foreidrene til 
styremedlemmer sagt seg villige 
til a ta ansvar for vaktholdet. Det 
har ogsa lykkes styret a fA en av 
foreidrene til a Si ja til a ta hove-
dansvaret for driften fram til en 
kiubbleder kan tre i funksjon. 
KlubbspØrsmalet i Ytre ser altsa 
forelØpig ut til a were lØst selv 
om driften i aller første omgang 
vii dreie seg om Apne discokvel-
der pa fredagene. 

Thorslzov, et ofringsstedfra gam-
melt 

Torsdag ble det rnont innbrudd 
i en villa pa veien opp til Stein og 
Jord feniehjem. En person en sett 
pa stedet ved 10-10.30 tida. Lens-
mannskontoret en intenessente i 
opplysninger. 

LØndag kveld ble en 17.árig gutt 
satt I fyllearresten p.g.a. brak pa 
Flateby. 

Natt til søndag ble en bil stjalet 
i Ytre Enebakk. Bilen ble funnet 
kjØrt utfor veien søndag morgen. 
En person en butt sett pa stedet 
ved 6.30-7.00-tiden. 

Det ble samme natt meldt om 
flere innbnudd i biler I Vâglia. Ty-
vene fikk med seg fire fØreerkort 
og en del lommebØker. 

Lensmannskontonet I Enebakk 
mener disse hendelsene kan sees 
i sammenheng. 

NB. NB, NB. 

Har du noe a 
meddele dine 

sambygdinger? 

Prov en 
smàannonse I 

Vf ft  
tone 

Gudep P ao  Thopsho)V9  
•1 
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Plan til aPP  laus 

Nils-Petter Wiik og Johan Ellingsen viser disposisjonsplanen for vinteralternativet for idrettsanlegget pas 
Flateby. 

Botilbud for handikapede 
Et botilbud for psykisk utvikiingshemmede er under planlegging i 

Enebakk. Dette er det første spadetaket i arbeidet med a gi kom-
munen stØrre  ansvar for de psykiske utvikuingshemmede. 

Prosjektet er foreiØpig  pa pianieggingsstadiet. En komite bestá-
ende av tre personer fra heise- og sosiaisektoren piuss en politiker, Lu-
cie Paus Faick, jobber med saken. De har nylig besØkt et lignende bo-
koliektiv i Aurskog og HØland. 

Lucie Paus Faick sier til Vignett at det nâ er viktig a jobbe for a fin-
ne et arbeids-/aktivitetstiibud. - Det holder ikke a gi dem et sted a bo 
om de ikke har noe tilbud om aktiviteter. 
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Spennend,e I 
Gallon Liikny 

Leikny Derlick med en av favorittene-GullhØna med egget. 

Det var svrt sà folksomt i Galleri Leikny pa Lotterud I 
Kirkebygda lordag ettermiddag. 

Do ble dorene apnet for nok en salgsutstilling. Allerede pa 
ápningsdagen var det mange som sikret seg arbeider av 
den populre enebakkunstneren, som forøvrig vekker in-
teresse langt utover bygdas grenser. 

Det er stilt Ut material billeder,smykker, porselen og ma-
lerier. I sine bilder tar Leikny Derlick i bruk mange spen-
nende teknikker og materialsammensetninger. Kom-
binasoner av glassmosaikker/ treskjaering, porselen/ 
tinn/glass- 
kombinasjoner.. 

Spesielt fait vi for gulihona med egget(bildet)Hona er en 
trerot belagt med bladgull. 

Leiknys mange vakre originale smykker er en sak for 
seg, og ná er anledningen her til a skaffe seg et av dem. 

) 

VIGNETT 

Idrettsanlegg, Flateby Driv 
Modepat haondballheig 

En plan matte utarbeides og fØi-
ges. Sikkert var det at de I fØrste 
omgang 	ville 	prioritere 
halien. Et Ønske om at byggin-
gen matte komme igang sâ raskt 
som mulig, ble ytret fra salen. 
Hvorfor ikke la penger â til hal-
len i--steden for til buss-seiska-
pet? Kom anlegget i orden yule 
ungene slippe a ta bussen alle 
steder de skulle. Kanskje kunne 
privatpersoner hjelpe til med ka-
kebasarer og annet? 

Jorun Buer svarte at kom-
munale midier var mest aktueiie 
forelØpig. Nar kostnadsoverslag 
forela. yule de undersØke hvilke 
lokale lag som kunne vre med a 
gjØre en innsats. 

SVOMMEHALL 

Trond Haugenes er innfiytter 
og irer ved Stranden skole. Han 
syntes svØmmehallen var altfor 
lavt prioritert. -SvØmmeopp1-
ringen i bygda er den elendigste 
jeg har vrt borte i. Regelmessig 
svØmmeundervisning kommer 
fØrst pa ungdomsskoien. Da be-
veger de fleste seg som et spett i 
vannet. 

Thor Giflesen kunne berolige 
han med at det ikke ble tatt lett 
pa svømmehalien. Spørsmalet 
var om den skulle ligge I hallen 
eller ha forbindelse med skolen. 

Hvilke andre koiteer var dis-
posisjonsplanen forelagt? Nils-
Petter Wiik, kunne fortelle at pla-
nene ikke var forelagt noen, med 
unntak av anleggsgartner Thor-
valdsen og Landskapsarkitekter 
A/S. Disse er begge I besittelse av 
den beste kunnskap pa sitt om-
rade, mente han. 

INFORMASJONSSTAND 

Har du interesse for idretts-
anlegget pa Flateby? I disse da-
ger finner du en informasjons-
stand i resepsjonen i herredshu-
set. Dette vii bli staende til 20, 
oktober. 

Har du forsiag, bemerkninger 
til disposisjonsplanen, ma de va-
re plankomiteen i hende for 30, 
oktober. 

Onsdag var det 
ápent mote pa Srei-
finn. Det var disposi-
sjonsplanen for id-
rettsanlegget pa Fla-
teby som ble lagt 
frem. Plankomiteen 
fikk applaus forgodt 
arbeid, men de fleste 
var skjeptiske med 
tanke pa tidsaspekter 
og Økonomiske for-
hold. 

FLERBRUKSHALL 
Johan Eiiingsen er en av politi-

kerne i piankomiteen. Han for-
talte at de har to alternativer for 
idrettshalien flerbrukshali og et 
der underetasjen er slØyfet.  -De 
fleste hailer star tomme det me-
ste av dagen. FØrst utover kvei-
den blir aniegget tatt i bruk. Det-
te er dâriig utnyttelse. Man ma 
uansett ha oppvarming, vakt- 

mester etc. Vârt Ønske, sriig fra 
poiitisk hold i gruppa, er at an-
legget ogsá kan nyttes for ikkeid-
rettsiige aktiviteter. Som kjent 
har vi store ungdomsproblemer 
pa Flateby. Kanskje kunne hal-
len danne et sosialt senter med 
gjensidig, positiv. .aarkriing? 

Nils-Petter Wiik kunne foreiie 
at forsiag som ungdomskiubb, 
heisestudio, skytterbane, lokait 
mediasenter bibiiotek o. a. var 
butt luftet. 

Fra salen kom Oiav SkulbØr-
stad med forsiag om banegoif. 
-Dette er en idrett som kan ut-
føres av handikapede og er en yp-
perlig famiiieaktivitet, sa han. 
Forsiaget kunne ogsã ha verdi pa 
fylkespian, cia tilbudet fmnes 
svrt fâ steder. 

NAR? 
Men nár kunne man vente a se 

noen kiare resuiater av pianene? 
Smâ kommentarer om at man 
kjente kommunens tempo a job-
be i, hØrtes. 

Asgeir Hansen kunne fortelie 
man matte gá stykkevis til verks. 

Resultatene av Drivs serie-
kamper i handball i Mjrha1len 
sØndag var blandede. 

Gutter 12 spulte mot Fredens-
borg/Skill. Resultatet av denne 
kampen ble 13-9 i Fredensborg/ 
Skis favØr. 

Kampen som piker 14 spilte 
mot Stabekk III flkk et adskillig 
heldigere utfail for Driv Det en-
delige resultatet av denne kam-
pen ble 16-3 til drivjentene. 

Damelaget (5.div.) matte den- 

mot se seg siatt av Romsas.Uti 
annen omgang var det likevel 
drivdamene som ledet med et 
par màl. Men overtaket glapp, og 
resultatet ble til syvende og sist 
19-14 til Romsâs. 

Ettermiddagens mest suverene 
seier var det Old-boys laget som 
haite i land.Driv var bare suvere-
ne, og spillet ga ikke et Øyeblikk 
noen tvil om hvor seieren skulle 
havne. Lagets motstander var 
Nordstrand, og kampen endte 
med 31-12 til Driv. 



de ikke skal ta et foreidretreff i tene. Vinett 
hinderlypa for a *rove ap'ra- med fotoas. 

stiller gjerne opp 
-Li 

En skam for bygda! 

Ragnhiid Joisens gravsted er iferd med a gro igjen. 
Husmorlaget onsker a fà igang en pengeinnsamling 
for a starte restaurering. Lordag vii de sette frem ei 
bosse pa ungdomsskolen med hap om stofte. 

Kansje vii Ekeberg gárd eller kulturstyret folge opp 
arbedet? 	 . 

Evy Lindberg Olsen pa sprang i hinderlØypa. 

BARNAS DAG - ,.-  - 

LØrdag er det barnas dag pa Enebakk ungdomsskole 

Lordag blir del et kjem-
pearrangement for de 
kminste. 	Festlighetene 
skier pa Enebakk Ung-
domsskoie, og Husmoria-
get er arrangorer. Barnas 
dag, kaller de det, og moro 
er vi sikre pa at del blir. 

Fra 12 til 16 kan ungene 
boitre 	seg 	med 
hammer,sag, 	bolledeig, 
nibbit-perler og lage mo-
saikk. 
Suksessen fra ifjor, kiypeli-
ming gjenlas. AVe kan bli 
sminka som klovner, og det 
vii bli vist dukkelealer. 
Forreslen er del seiveste 
formannen i dukkeleater-
forbunel som kommer, sâ 
detle bar ingen gá glipp av! 

For de som ikke vissle 
del, er vi inne i barneboku-
ka. Enebakk bokhandel 
stiller derfor opp med en 
barnebokstand. 
Trafikksikkehet skal man 

ogsa fá hore om. Lens-
mannskontoret stiller med 
en "onkel" som skal for-
etelle lilt. Han vil ogsá dele 
Ut reflekser. 

Leske seg i kafeleriaen er 
del ogsà muligheter for. 
Her skulie det troiig finnes 
noe for bade lilen og slor. 

En ailernaliv handel blir 
del mulig a glare. Her skal 
del seiges varer som er la-
get i u-land. 

Bruktsaig blir del ogsa. 
Ulslyr, kir, o.s.v. man 
onsker a selge kan leveres 
inn. 
Hele 60 mennesker dell pa 
to akler vil vaere i bered-
skap under arrange-
mentet. 

Kom igjen alle barn mel-
lom 12 og 16, lordag blir 
del moro pa ungdoms-
skolen! 
Se forovrig annonse i da-
gens avis. 

VIGNETT 

Hi*nderloype pa' Stranden 
Pa Stranden barne-

skole har de fâtt hin-
derløype. Veien for a fâ 
løypa i orden har vart 
lang. Det begynte med 
et utspill fra elevrâdet 
for mer enn ti âr siden. 

Stativene som star pa 
skolen i dag er et resul-
tat av godt samarbeid 
mellom herere og for-
eldrerâd, statsstØtte og 
arbeidsvillige foreldre. 

Høsten 1984 kom det et utspill 
fra elevrâdet ved Stranden. De 
Ønsket seg ei hinderlØype.  For-
eldrerâdet tok opp trâden, og be-
gynte a arbeide med saken. Pro-
blemet var ordinrt. De manglet 
penger. Fra skolens budsjett fikk 
de overfØrt 1500 kroner, men sØk-
nad om statsstØtte og kom-
munale midler ble avvisst .Tradi-
sjonelie viksomheter ble satt i 
sving. Kaker ble bakt

'
og lodder 

solgt. Pa slike aktiviteter fikk de 
inn 4000 kroner. 

En skam ., for bygda 

I 

Aret etter ble statstilskudd 
innvilget, de fikk 14.500 kroner. I 
tillegg ble det overfØrt 4000 kro-
ner fra skolens budsjett. 

Stativene ble satt opp pa dug-
nad, og energirike, arbeidsvillige 
foreidre var en grei sak a finne. 
Formannen i foreldrerâdet:Evy.  
Lindberg Olsen, sier det har vrt 
stor interesse for hinderlØypa 
blant barna. Apparatene er robu-
ste og er tenkt brukt bade i frimi-
nutt, og i gymtimene. 

N434ndrerLindberg01senQm 

Det nytter! 

mennesker er vi i Enebakk. Sammen kan vi gjØre 

Enebakk, en kommune i 
fredelige,liile Norge. Folk vas-
ker bilen, drar pa arbeid, kjø-
per kir, smØrer matpakke, 
drikker kaffe... 

I grunnen har vi det ganske 
bra. Men ser vi litt ut, forbi 
Enebakk og norgesgrensa, 
nedover i Europa mot nye ver-
dendeler, finner vi folk med en 
annen hverdag. En hverdag 
der demokrati,mat og skole 
ikke 	er 	noen 
selvfølgelighet. Du bar hØrt 
det fØr,  jeg vet det. Men har 
du virkelig tenkt over det? 
Kanskje glemmer vi at det ik-
ke er et resultat av egeninn-
sats at vi har det sá bra... 

SØndag er det TV-aksjo 
igjen. Da har vi muligheten til 
A vise at vi ikke er"noen ned-
slØva egoister". 

Innsamlingsgruppa 1 Ene-
bakk vii gjØre  sitt beste for a 
finne veien til alle dØrer I byg-
da. Innholdet i bØssene  vii ga 
til Kirkens NØdhjelp. Midlene 
skal de biant arnet bruke til 
innsats mot Ørensprednig i 
Afrika, til helse og jordbruk-
sprosjekter i Asia og slumar-
beid i Mellom-Amerika. Har 
du spørsmál  om aksjonen kan 
du ringe k9mltiunehuset. der 
aksjonsgruppa har sitt hoved-
kontorl Telefonnummeret er 
92 6060 BelØp kan ringes inn 
til ABC-bank. Dette foregar 
sØndag mellorn klokken 15 og 
19. Nummereti hit er 92 60 70. 

Om 1u onsker a sende inn 

Mer enn 7000 
ganske myel 

en bankgiro kan du gjØre det 
pa konto 1605.03.04217. 

Over 7000 mennesker er vii 

Enebakk, sammen kan vi gjø-
re ganske mye. }a en god son-
dag! 



M-ORO PA KONFIRMANTLEIRI. 

Dyp iconseiitrasjon. Fredag kveld var det bingo, sang og moro. 

Blinkende refleksbrikker i en mØrk  skog kunne observeres lØrdag 
kveld. Det var endel av neste ârs konfirmanter som hadde nattorien-
tering. Postene var refleksbrikker som dingla rundt i trarne. Moroa 
tok plass i SØrmarka  rundt leirstedet Slora. Opplegget var en del av 
den siste av tre konfirmantleire. 

Kvinner kan 
Kurs for tiilitskvinner 

I Akershus krets av 
Norges Husmorforhund 
ble arrangert pa Leang-
kollen 3., 4. og 5. okto-
ber. Kretsen arrange-
rer jevnlig kurs for sine 
tillitskvinner. Her hen-
ter de mye inspirasjon 
og utveksier erfaringer 
til hjelp for arbeidet i de 
iokaie husmorlag. 

Temaet for weekend-
kurset denne gang var 
Kvinner kan. Kari 

Garmannslund er en 
erfaren kursieder og 
foredragshoider i em-
net motivasjon av kvin-
ner. 

Snur man pa over-
skriften <,kan kvinner? 
Ja, kiart de kan, men 
det er mange ting som 
hindrer dem i a gjØre 
det de kan eller har lyst 
til. 

Kvinner som veiger a 
vcere hjemme noen âr 
mens barna er smá, mØ-
ter ofte  vanskeiigheter 
när de vii ut i yriceslivet 
igjen. Mange vii gjerne 

tafatt pa en utdannelse 
eller 	etterutdanning. 
Det fØrste  de ma over-
vinne er den dárlige 
samvittigheten mange 
far nár husarbeidet ma 
fordeles pa. mann og 
barn. Deretter ma. de 
prØve àfáfamiiien til a. 
forsta. at mor ogsá liar 
behov for og lyst til et 
liv utenfor hjemmet. Sa. 
kommer det an pa seiv-
tilliten, tØrjeg sØke den-
nejobben, eller begynne 
pa. denne skolen? 

Her kunne Kari Gar-
mannsiund gi gode ràd 
om hvordan man kan 
motivere seg og sin fa-
milie til a. legge om 
hverdagsrytmen. Vi vet 
at et tillitsverv I Norges 
Husmorforbund har for 
mange vcert det fØrste 
steg pa vei ut i arbeids-
livet igjen. Ikke minst 
kurs av denne kategori 
gir kvinner oppmunt-
ring og ny giv til a. mote 
samfunnet I hverdagen. 

Tutta Bekkensten 
Wenche F. Sundby 

HEI 
ALLE 
BARN! 

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

Kanskle 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. 

HVOP 9aOP IL. DPOIV 
Det var hovedtemaet pa lagets ápne mote 

pa Mjar ungdomsskole forrige tirsdag. Og 
skal en dømme  etter oppslutningen pa motet, 
er dette et spørsmâl som opptar store deler 
av laget. 

Det var formannen i ar-
beidsgruppa, Tore Tidemann, 
som la fram gruppas rapport 
om framtidig drift og struk-
tur. Og i den pâfølgende de-
batten kom det tydelig for da-
gen at en grundig gjen-
nomdrØfting av lagets malset-
ting I alle grupper er tvin-
gende nødvendig. For her 
spriker det... 

Hovedpunktene I rapporten 
slo kiart fast at laget fortsatt 
bØr vre et masseidrettslag 
med bovedvekt pa barne- og 
ungdomssida. Ellers anbe-
faler gruppa kommunal over-
tagelse av anlegg, kjØp/leie av 
PC anlegg, og ansettelse av 
idrettsfaglig leder. 
Passivt 

Det var i fØrste rekke mâl-
settingen som kom i fokus pa 
det ápne Driv-motet. En del 
av de til stede-vrende mente 
at gruppa hadde lagt seg pa 
en for lay profil, og at man ik-
ke kunne vre fornøyd med a 
vre et lag som skuile rekrut-
tere eliteutøvere til andre id-
rettslag. Man burde kunne 
kômbinere en malsetting om 
A vre et masseidrettslag 
med et visst ambisjonsnivâ, 
mente mange. 

I denne debatten ble det fra 
gruppas side pekt pa at disse 
spØrsmâl henger nøye  sam-
men med fordeling av totale 
ressurser, slik at man ma se 
hele laget i sammenheng i for-
hold til malsettingene. 

I debatten ble det ogsa reist 
spørsmal om hvorvidt man 
har vurdert a samle laget un-
der en ledelse igjen, mer pa 
linje med modellen man had-
de fØr man fikk egne gruppe-
styrer og egen Økonomi. Her 
opplyste gruppas formann at 
man hadde vrt inne pa dette 
spørsmãlet, og at man i den 
forbindelse ikke sã det rea-
listisk a ga tilbake til - eller 
bevege seg i retning av den 
gamle modellen. 

Anlegg 
Angâende forslaget om 

kommunal overtagelse av an-
legg, ble det fra salen under-
streket at kommunen nâ ma 
begynne a forberede seg pa a 
overta anlegg i tilknytning til 
Mjr. Det ble oppmuntret til 
at laget henvender seg til 
kommunen snarest med tan-
ke pa dette. 

Kulturomráde 
I gruppas rapport er det 

skissert en utvikling fram mot 
Mjr som et totalt idretts-
-/kultüromràde. Dette er 
framtidsperspektiver. men li-
kevel sá interessante - og ik-
ke mer urealistiske, enn at 
ledelsen i I.L. Driv bar fâtt ut-
arbeidet en planskisse over 
hvordan et slikt omrade kan 
se ut. Ideskissen er laget av 
13.3. Landskapsarkitekt, som 
ogsâ har laget utkastet til id-
rettsanlegget pa Flateby, 
Knut Thorvaldsen, anleggs-
gartnermester og Driv-med-
lem, redegjorde for hvordan 
man kan tenke seg Mjr-om-
râdet i framtida. De frammØt-
te ga sitt enstemmige bifall til 
disse ideene, og oppfordrin-
gen om a std pa for a arbeide 
fram et slikt prosjekt var 
heihjertet og enstemmig. 

Grundig hcring 
Arbeidsgruppas rapport 

blir na sendt til alle med-
lemmer, den vii bli behandlet 
i hovedstyret og den vil bli be-
handlet pa àrsmØtet 9. no-
vember. Hva som til syvende 
og sist blir gjennomfØrt av de 
forslag som ligger i rapporten, 
og nár, det gjenstar a Se. La-
gets formann, Reidar MØrk, 
ga kiart uttrykk for at man 
skal ta seg tid og at tiltak ikke 
skal iverksettes over flatten. 
Her skal alle bli hørt, og ved-
tak skal fattes ut fra med-
iemmenes Ønsker. 

Fopeldpe Pao skolefest 
Torsdag var det skolefest 

pa Enebakk ungdomsskole. 
For 	là avviklet arrange- 
mentet matte foreldre trekkes 
inn. 

-Trolig den siste skolefes-
ten i àr, sa lrer Marit Myhre. 
Idealismen er brent ut, etter 
15.oktober tar vi ikke lenger 
vikartimer og kveldsarbeid. 

Lrerkonflikten begynner a 
vise resultater i praksis. Tors-
dag holdt skolefesten pa Ene-
bakk ungdomsskole pa a gâ i 
vasken. Lrerne jobber ikke 
lenger frivillig pa kveldstid. 
Heldigvis stilte sporty foreld-
re opp og festen kunne avvv-
kies som planiagt. 

En av fedrene, Kjell An-
dersen, sier til Vignett at han 
ikke har tenkt noe videre over 
om han stØtter lrerstreiken. 
Grunnen til at han stiller opp, 
er at ungdommen skal fâ ha 
denne festen. Mest popu1rt 

var det kanskje ikke for sØn-
nen, men han holdt seg sa 
mye som mulig i bakgrunnen. 

Marit Myhre satt pa skolen 
og rettet noen prØver. Med 
jevne melbomrom var hun inn-
om festen. 
Det var ikke bare enkelt for 
foreldrene a finne eksempel-
vis ledninger og andre ting de 
plutselig trengte. Dessuten 
kjente de fà av elevene. 

-Trolig blir dette den siste 
skolefesten i ar,sier Marit 
Myhre. -Det er en guffen situ-
asjon vi er inne I. A telle timer 
for hva man skal gjØre  er uins-
pirerende. 
Jeg mener man burde jobbe 
for fremtidens skole. Hvordan 
là det attraktivt a bli lrer? 

Marit Myhre presiserer til 
sbutthun synes det er svrt 
trist at konfliken gár utover 
elevene. 

Konfirmasj onsundervisningen 
er igang. De tre siste helgene har 
Slora leirsted fyltes med enebak-
kungdom som til váren skal stá 
for presten. Leirene bar samlet 
konfirmantene pa tvers av skole-
grenser. Hver samlig bar hatt 
med elever bâdefra Kirkebygda, 
Ytre og Flateby. 

-Det er viktig at konfirman-
tene trives og har tid til a 'bli 
kjent med hverandre, sier kalls- 

ning sto side om side med kvelds-
samlinger, hesteskokasting, vol-
lyball og pØlsespising. 

Deltagerlista viste denne hel-
gen 25 gutter og 23 jenter. Hoved-
leder var Helge Nilsen. 

Johannesen sier leieren bar 
fungert meget bra. Ungdommen 
er kjekk og trivelig og bli kjent 
med. Koselig a hØre i disse tider... 

Annonser leses 
av folk flest 

VIGNETT 

kapelan Johannesen. Han er an-
svarlig for arets konfirmantun-
dervisning. -Mange holder kon-
takten senere. Noen blir kjres-
ter ogsá. Leirene inngâr som en 
obligatorisk del av undervisnin-
gen. Dette markerer starten pa 8 
mâneder med undervisning og 
private samlinger. 

Programmet for leirene var 
mangfoldig. Andakt og undervis- 



Tove-Britt Henriksen mener ogsá psykisk utviklingshemmede bØr 
flytte hjemmefra  i 18-20 drs alderen. 

Grete Laechert(H) er styrerepresentant for Dagbo Dagsenter. 

VIGNETT 

—Fra Enebakk har vi fãtt mange henvendelser fra foreldre med 
psykisk utviklinshemmede barn. Dette kunne de fortelle pa Fol-
io Krisesenter i As. 

Hvordan er situasjonen for denne gruppen i bygda? Vignett 
tok en prat med formannen i foreidreforeningen, Tove-Britt 
Henriksen. 
FORELDREFORENING 

Tove-Britt Henriksen er le-
der for de funksjonshem-
medes foreidreforening i Ene-
bakk. SØnnen Espen pa 12, er 
autistisk. For tiden skriver 
hun en diplomoppgave om 
psykisk utviklingshemmede. 

Foreidre foreningen i Ene-
bakk forteller hun ble startet i 
1980. Siden den gang har de 
fâtt igjennom en ordning med 
weekenda'ilastning 6 ganger i 
âret og lØrdagsavlastning en 
gang i maneden. De har dre-
vet med utadrettet infor-
masjon og veiledning til stØt-
tekontakter og andre. 

Et eksakt tall pa hvor man-
ge psykisk utviklinshemmede 
det er i bygda, kan ikke To-
ve-Britt gi. -Det finnes nok 
mange i mØrkesonen. I foreld-
reforeningen er vi 18 familier. 
Her er det ogsá medlemmer 
med andre handikap. En del 
er ikke med i foreningen fordi 
barna er pa institusjoner 
utenfor bygda. Dette syns vi 
er trist men forstâeJg-- 

NkRMILJO 
I Enebakk finnes ingen til-

bud. I en akutt krisesituasjon, 
er sykehjemmet eneste 
muiighet.At ungene ma reise 
ut av bygda for a gá pa skole, 
gjØr at det ikke dannes noe 
nrmi1jØ rundt gruppen. 

Videregaende skoletilbud 
har ogsâ sin innvirkning. Ak- 

tiv ungdom ma reise ut av 
bygda. Dette er synd, fordi 
det er disse vi sØker som stØt-
tekontakter. 

-Det har visst vrt vans-
kerlig a fâ besatt disse job-
bene? 
-Delvis trorjeg deter en infor-
masjonssvikt. Har planer om 
en kampanje pa dette. Det a 
vre stØttekontakt er tøft, 
men en utrolig berikelse for 
mange. Idag har jeg 15 navn 
pa listene mine. Ikke alle dis-
se er ute I jobb. 

Har et Ønske om flere gut-
ter, dessuten ma det vre en 
fin ekstrajobb for lrere. Sist-
nevnte forsiag er visstnok ik-
ke sâ populrt. 

LOSSIUS 2 
Lossius 2 er et omstridt for-

slag. Dette gár i korthet ut pa 
at kommunen skal overta an-
svaret for de minst pleietren-
gende. Fylket skal fortsatt ha 
ansvaret for de som trenger 
mest tilsyn, men disse skal 
ogsa ha sitt tilbud i kom- 
munen.t 	- 

-Foreldre er bade for og 
imot forsiaget, sier Tove-
Britt. A ha ungene i nrmiljø-
et er klart positivt. Et botil-
bud vii dessuten skape ar-
beidsplasser I bygda. Men 
man er skjeptiske til a la en 
kommune som Enebakk over-
ta ansvaret. De har ingen er-
faring med denne gruppen. 

Institusjoner som Dagbo 
Dagsenter trengs iallefall som 
veiledningssentere. 

ARBEIDSPLASSER 
-Skape arbeidspiasser, dere 

har jo problemer med a til-
fredsstille det behovet dere 
har for hjelp? -Situasjonen 
blir en helt annen. Idag er an-
tall arbeidstimer svrt fâ. Om 
et bokollektiv blir en realitet, 
vii stillingene utvides be-
traktelig. 

-Du nevnte botilbud? 
-Ja, det er en komite igang for 
A se pa mulighetene for et 
bo/arbeissenter i kommunen. 
Komiteen har nylig vrt og 
sett pa et lignende tiltak i 
Aurskog og HØland. Der fun-
gerte det svrt bra. Foreld-
regruppa vil reise og se pa det 
samme arbeissenteret ved ne-
ste weekendsamling. 

FLYTTE HJEMMEFRA 
Tove-Britt mener de fieste 

psykisk utviklinshemmede 
br flytte  hiemmetra 1 18-20 
ars aiceren. ForeAdren 
ikke ha ansvaret hele livet. De 
frreste forsthr hvilken ut-
rolig stor oppgave det er A gi 
dis.se  barna et liv med kval-
itet. Men fØr de kan flytte 
hjemmefra, ma det en inn-
kjØrings og motiveringsfase 
til. Ailerede i 14-15 ars alderen 
burde de ha mulighet til a for-
sØke seg i en treningsleilighet. 

Bokoilektivene syns To-
ve-Britt bØr  vre for toppen 5 
personer. -Alle skal ha rett pa 
sitt eget vrelse. Et sted de 
kan vre helt for seg selv. De 
som Ønsker og kan , bØr f. 
mulighet til a bo I et parfor-
hold. Det er viktig at den 
handsrekningen de far, er en 
hjelp til selvhjelp. Viktig er 
det ogsa at dette ikke bare 
blir et botilbud. Klientene ma 

viser 

INTEGRE RING 
Integrering I skolen. mener 

Tove-Britt det burde vrt 
mer av. -Mange 1rere er vii-
lige, men det skorter pa res-
surser. SØnnen Espen vil na 
starte med en time slØyd  i uka 
pa Kirkebygden Barneskole. 

Dette haper hun vii bli fuigt 
opp pa ungdomsskolen. 

-Det er viktig at gruppen 
kan ta deli tiltak som foregar 
i kommunen.Og da mener jeg 
ikke arrangementer bare for 
dem. Ja f.eks. en hyggekveld. 
Siike ting yule vre et langt 
skritt i gal retning. I leikarin-
gen har vi svrt gode resuita-
ter med at ogsa de psykisk ut-
viklingshemmede kan delta. 
Dette burde man vre flinke- 

ningene. Men her tror jeg det 
er mye usikkerhet blant lede-
rene ute og gar. Tove-Britt 
Henriksen fremhever Ill siutt 
hvor viktig det er a gi de psy-
kisk utviklingshemmede mu-
ligheter. Da er det utrolig hva 
de kan greie!, sier hun. 

agbo - skai ikke le99  es ned 

Urolige foreldre 
kan siappe av. Dagbo 

Dagsenter skal ikke 
legges ned. Det vii 

skje en forandring, 
men dette vii ta tid. 
Ingen skal kastes ut! 
Dette oppiyser styre-
formann for Dagbo, 
Trygve Foss etter et 
styremøte torsdag 
kveid. Her bie to vik-
tige saker drøftet 
HVPUs(Heisevern for 
psykisk utvikiings-
hemmede) handlings-
plan og usikkerheten 
rundt Dagbo. 

GRETE LAECHERT 
En rekke artikier vedrØrende 

Dagbo Dagsenter, har blant 
mange foreldre skapt uro. 
HVPU5 handlingsplan og usik-
kerheten rundt Dagbo sto pa 
saksiisten torsdag. Med pa motet 
var ogsa en representant fra Ene-
bakk, Grete Laechert(H) 

HANDLINGSPLAN 
Grete Laechert opplyser til  

Vignett at handlingsplanen 
blant annet gar ut pa a gi dagtii-
bud til klientene I hjemsteds-
kommunen. Dette ser hun mye 
positivt I, men er ogsa skjeptisk. 
-Viljen er til stedehos kom-
munenene. Problemet er at de 
fieste er totait uforbredte. De 
nØdvendige Økonomiske midier 
vii trolig bli overført, men hva 
med 	det 	faglige 	og 
menneskerlige?Det star ikke noe 
apparat kiart til a ta seg av den-
ne gruppen, sier hun. 

Mest urolig er Grete for over-
gangsperioden. Hva vil skje fra 
ansvaret skal overføres 1.1 ±89 til 
kommunene er beredte?, spØr 
hun. -Trolig vilperioden fØre den-
ne form for helsevern langt til-
bake i tida. De mest pleietren-
gende vil den enkeite kommune 
ikke ha ressurser til a ta imot. 
Disse vii derfor trolig havne pa 
store institusjoner. Her star det 
enkeite menneske i fare for a for-
svinne. Kanskje vii disse ogsa ge-
ografisk iigge langt borte fra 
hjemstedet. 

DAGBO I FREMTIDEN 
-Hvordan Ønsker sã styret  

Dagbo I fremtiden? 

Grete Laechert sier at de egent-
hg ikke Ønsker noen omstruktu-
rering. -Institusjonen har heie ti-
den fulgt utvikhingen i tiden. Den 
er ogsâ idag moderne. Styret er 
likevel âpent for forsiag fra 1mph-
serte parter. Det kan vre fylke, 
kommune, foreldre og andre in-
teresserte. -Dersom fylket for-
tsatt skal drive Dagbo, Ønsker de 
a gjØre det om til et arbeidssen-
ter for voksne. Men dette iigger 
ar frem I tiden. En forandring vii 
ikke skje over natten. De nav-
rende kiienter, trenger derfor ik-
ke a engste seg for a bli kastet ut, 
beroiiger hun. 

STYRET 
Hvor mye kan sa styret be-

stemme? 

-Styret kan ikke bestemme, men 
komme med en henstilling til 
fylket.Vi har pavirkningskraft, 
men ikke makt. Den enderlige 
avgjØreisen iigger hos fylkes-
tinget, svarer Grete Laechert. 



Apsmote I Fpfidpetts- 
puppa I I•L1 DPW 

holdes: 
Onsdag 29. okt. ki. 19.00 pa Mjr u.skole. 
Event. forsiag ma vre styret I hende innen 24. okt. 

Styret 

BRUKTT0Y- 

SALG 
Ytre Enebakk Husmorlag avholder 

brukttØysalg i Barneparken, Fjeilveien, lØrd.  18. okt. ki. 
10.00 - 13.00. 

Styret 

Kups i.  Enebakk 
Bondekvinnelag 

<Juleverksted>. Toving/spon starter 5. november. 

<<Brevring>>. Bondekvinnens skatte- og trygdeforhold. 

Oppiysn./pâmeld. tif. 92 60 38. 

SMINKING AV 
KLOVNEFJES 
DOKKETEATER 
KAFETERIA 

(0 
pa Enebakk ungdomsskole 

Iørdag 18. oktober kI. 12-16. 
Inngang kr 10,-. 

VAFFEL-STEKING 
SNEKKERBOD 
BOLLEBAKING 
ALTERNATIV 
HANDEL 

TEGNING, MALING, TRE MOSAIKK OG 
MYE MER. 

Saig av brukt sportsutstyr og kIr 
skjer I foajéen / gymsalen. 

Innievering fra kI. 11.00. 
Annonsen er betalt av 

A/B/C bank - Enebakk 

ENEBAKK HUSMORLAG ARR. 

RN S DAG 

/ 

VIGNETT 

Matn y  tti'  9   om frukt og  g rønnsaker 

I 

Av BjØrg O.Pettersen 
Tirsdag 	7.oktober 

hadde hagelaget og 
Bondekvinnelaget in-
vitert til kâseri og de- 
monstrasjon 	av 
frukter,salater og dres-
sing. Aftenen ble ápnet 
av formannen i Hage-
laget, Jan Tore So!-
berg. 

Solberg mente han hadde en lite 
hyggelig informasjon a komme 
med, da han matte meddele de 60 
frammØtte at Britt Kâsin, kjent 
fra TV, dessverre matte melde 
forfall om morgenen, da influen-
saen hadde begravd henne langt 
under dynen med febernedset-
tende midler. 

Hyggelig og inspirerende ble 
kvelden likvel, da selveste 
fylkesgartneren,Johannes Saglie 
pa meget kort varsel sa seg villig 
til a redde kvelden. Mannen som 
er kjent som hagelagsmann pa 
sin hals. Saglie er ogsâ tildelt ha-
geseiskapets hederstegn. Med 
andre ord, erstatningen var den 
aller beste. 
TIDLIGPLANTING 

Om det ikke var salater og 
dressinger 	som 	ble 
hovedtemaet,ble det kâsert over 

RELIGIOSE MOTER 

Betel 
15. - 18. oktober: 
Barnas uke. Samlinger 
ki. 16.30, onsd., torsd. og 
fred. 
Gospelkveld - video - 
ungdomskveld. 
LØrd. ki. 14.00: Barnesel-
skap. 

Onsdag 15/10 ki. 19.30: 
Felles bØnnemØte. 
SØndag 19/10 kl. 10.00: 
Søndagsskole. Ki. 19.00: 
Magne Losnegárd og re-
presentanter fra evange-
liesentrene pa Nanne-
stad og Rakkestad. 
Sang og vitnesbyrd. 
Alle velkommen. 

Annonser leses 
av folk flest 

BEG RAVELSESBYRAER 

Chr. Stensruds (itt. A/S 
Ski Begravelses- og 

Kremasjonsbyrà 
Asenvn. 3-1400 Ski 

(02)*87 30 GO 
HELE DOGNET 

$vumis Blomstertorretning 
• Bep'aveIsesbyr 

Holger Sveurn 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom 

Telefon blomsterforretning 7114 11 
Telefon begravelsesbyrã 71 48 30 

tidligplanting, dens muligheter 
og hemmeligheter. Han brukte 
en lysbildeserie som ekstraverkt-
Øy. Mang en nybygger og hage-
elsker kjente nok det kriblet i 
fingrene. Det er bare sâ synd at 
det er snØskuffen som ma bytte 
plass med greip og rive pa denne 
tiden av âret.Men en ting er sik-
kert: DET KOMMER EN NY 
VAR FØr  man kommer sa 
langt,kan man pa denne tiden 
spa rundt jorden i hagen og grave 
ned gamle planterester, slik at 
man far en smidigere jord, lettere 
A smuidre da man tar til med vá-
ronna. Mange, man kan vel kalle 
det matnyttige tips,ble de fram-
mØtte beriket med. 

TIDLIGEPLER SIKREST 
En av de frammØtte mente at i 

Enebakk nyttet det ikke a fâ 
fram skikkelige frukttrr. Her 
ble det opplyst at tidligepler var 
det sikreste."Seftaholm" er ro-
merikseple nr 1. Vinterfrukt blir 
ofte ikke vellykket, da vi opp-
lever bade 20 og 30 kuldegrader i 
var kommune. 

Kl og salat kan man sa 
tidlig,da 	disse 	taler 	litt 
temperatursvingninger. Man kan 
ogsa plante smaplantene tidlig 
ut om varen. Det anbefales a lage 
sma drivhus av plast. Bruker 
man plast ma man huske a lufte 

KUNNGJORINGER 

Hurra! 
Vi har fâtt fly vaktmester 
pa Flateby samfunnshus. 
Hun heter Marit Karisen 
og bor i Granvn. 14 pa 
Flateby. Tif. 92 80 33, 
mob.tlf. 094/12 528. 

Vi Ønsker henne velkom-
men. 

Styret 

ENEBAKK KOMMUNE 

Reguleringsplan - 
offentlig. ettersyn 
Enebakk bygningsrad har 1. 
gangsbehandlet et forsiag til 
reguieringsplan for <<Nylen-
de>> i Ytre Enebakk, og ved-
tatt a utlegge planforsiaget 
til offentlig ettersyn i sam-
svar med § 27 i plan- og byg-
ningsloven. 

Planen omfatter et Ca. 116 
daa stort omrade avgrenset 
av Enebakk kommuneskoger 
i ford, eksisterende bebygg-
else i Øst, RV 155 i sØr og eien-
dommen LØkkevik, Asby, 
Solglimt og Bekkestua i vest. 

Planforsiaget er utiagt til of-
fentlig ettersyn pa Teknisk 
etat, Kommunehuset, Kirke-
bygderi, i tiden 15.10.1986 til 
17.11.1986. 
Ev. merknader til planen ma 
sendes skriftlig til Enebakk 
bygnirigsrad, poststemplet 
eller 	innievert 	senest 
17.11. 1986. 

I lØpet av utleggelsestiden for 
planforsiaget vii det bli av-
hoidt apent informasjons-
møte. Motet vii bli annonsert 
senere. 

Enebakk bygningsrâd  

nar temperaturen stiger over 10 
grader.Kinakal, bØnner og kairot 
ble det anebefalt a sa iitt senere 
da disse er mer varmekrevende. 
FLYTT GULROT- 
SENGA 
Mange Wager over gulrøt-
tene. Der fikk man opplyst at 
det var lurt a skifte plass hvert 
àr. Dermed er det ikke sagt at 
guirotbedene skal opprettes 
hagen rundt I lopet av en ti-
ârsperiode. Det holder am de 
plantes pa samme sted an-
nenhvert ár. 

Knutekál er kanskje ikke sá 
godt kjent, men denne er lett6 a fâ til. Den har en svak not-
tesmak, og anbefales i salater. 

STUDIERINGER 

Denne delen av programmet 
ble avsiuttet av Jan Tore Solberg 
som leste et dikt av Kaspara 
MØrk "Sommer over yrket". 

Etter kaffen tok representanter 

Forskritt om 
midlertidig plankrav 
etter § 117 - Plan- og byg-
ningsloven av 14/6-85 - Ene-
bakk kommune, Akershus. 
Enebakk kommunestyre har 
1/9-86 med hjemmel i § 117 i 
by fir. 77 av 14. juni 1985 ved-
tatt følgende forskrift om 
midlertidig plankrav i Ene-
bakk kommune: 

<<I Enebakk kan det i 3 ár fra 
ikrafttreden av by fir. 77 - 
Plan- og bygningslov av 14. 
juni 1985, dvs. fram til 30/6-89, 
ikke settes i verk arbeid eller 
tiitak som nevnt I samme 
lovs §§ 84 og 93 uten etter 
samtykke fra bygningsradet 
for omradet inngar i areaide-
len av kommuneplanen eller 
reguleringspian. Det samme 
gjeider andre tiltak, herunder 
fradeling, som vesentlig kan 
vanskeliggjØre pianleggin-
gen. 
Anlegg som fremmes etter 
godkjent veiplan etter veiio-
yen er unntatt fra disse be-
stemmeisene>. 

for vertskapslagene ordet med en 
del 	oplysninger 	om 
studieringer.Det var foresiatt en 
studiering om emnet pottepian-
ter. Denne vii ikke bli en realitet 
fØr i januer. 

Ved pasketider er det pianlagt 
en studiering som gar Ut pa "Vi 
lager vare egne hagepianter". 

Man behØver ikke a vre med-
lem av hagelaget for a delta. 

Bent Slette, bondekvinneia-
get, kunne ogsá berette om kurs i 
hØst. Det ene vii bli med tanke pa 
juien, hvor det skal toves og la-
ges forskjeliige smating Det an-
dre gar ogsa i den retning. Man 
skal iage smàting av mateniaier 
fra skogen.Disse kursene vii 
komme i gang i førsten av no-
vember. Heller ikke her ma man 
vre mediem av foreningen. Vi-
dere vii det i Bondekvinnelagets 
regi bli arrangert en studiering. 
Her vii det bli tatt for seg bon- 

dekvinners sosiaie rettigheter, 
pension foiketrygd o.s.v. Fru 
Siette roste riktignok vart hg-
ningskontor, men mente en siik 
studiering kunne vre av inter-
esse likevel. 

R0DBETDRES-
SING 

3-4 syltede rØdbeter 
1/4 liter rØmme 
Saften ev 1/2 sitron 
1 bunt dill 

Riv rØdbeter pa den gro-
veste delen av râkostjer-
net. Bland hakket dill og 
presset sitron i rØmmen. 
Ha i9 rØdbetene og bland 
det hele godt sammen. 
Sausen smaker godt til 
spekesild og stektfisk 



Legg gzum limg for storre 

A TG DE 
ELG 00 ELGJAKT I NORGE er det største verk cm 
emnet utgitt i Norge. Her far du ta del i erfaringene til 
fremragende elgkjennere. Gode kunnskaper om elg og 
ulike jaktmetoder gjør jakten mer spennende og interes-
sant, - og ikke minst mer effektiv. Alle sider ved elgen 
som art og elgjakten behandles gjennom verkets 552 
gjennomillustrerte sider. Verket er solid innbundet i 
grønt kunstskinn med gulltrykk. Pris kr. 675,-. 
Kan nedhetales i rimelige rater uten tillegg i prisen. 

PRIS KR. 6759.- STORT FORMAT, 18 x 25 CM 

tr'rer 
J013 Lykkc 

''rsk Forlag.. 

Forhandler sokes 

VAKN OPP'1, I 
Lordag 18. okt. kI. 9.00 - 12.00 
selger vi: 

TAPETER 
APENT: Hverd. 9- 18. Lord. 9- 14. 

Avd. Y. Enebakk - TIf. 92 52 95. 

/ 	 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

Billakkering/smâskader 
Utfores raskt og rirnelig til faste forhàndspriser. 
Topp moderne utstyr. 

TOMTER LAKK A/S 
VEGAR FABRIKKER, 1825 Tomter, t$f. 92 23 97 I COMFORTBUTIKKEN 

med installasjon- 
service 

SKI STASJON 

~V(o 

BRE U4 

TOR VEITEBERG Ah 

Autorisert Rørleggerfirma 

.9' Of BREDA INDUSTRIBYGG 
IU KJEPPESTADVEIEN SKI 

tMelull TELEFON 87 35 06 
TELEFON 87 0828 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL • 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 92 26 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO  

VIGNETT 

STILLING LEDIG 

Norske Fina A/S og Fina Exploration 
Norway er en del av det verdensom-
spennende Petrofina-konsernet med 
rundt 23.000 ansatte og en omsetning 
/ 1985 pa 104 mill/arder kroner. 
Fina er Norges fjerde storsteol/e-
seiskap for saig og d/stribusjon av 
oljeprodukter og har 330 utsalg 
for bensin og diesel, 60 varme for-
forhandlere og 50 antirustforhandlere. 
Fina er akt/vt med pa den norske 
kontinentalsokkel med bl.a. 30 % 
andel / Ekofiskfeltene og delta ger 
/ blokktildel/ngen bade / niende og 
tiende runde A og B. 
11985 hadde Fina en samlet 
omsetning fra sine akt/y/teter / Norge 
pa 11,3 mill/arder kroner. 

Skriftlig soknad sendes 
Norske Fina A/S 
Bensinstasjonsavdelingen 
v/Tor 0. Nss 
Ringsveien 3 
1320 Stabekk 

ØNSKES LEID 

Hjelp! 
Jente, 20 âr, Ønsker et 
sted a bo i Y. Enebakk' 
Kirkebygden. 	SNA- 
REST. 

Tif. 92 63 88 e.kl. 16.00 

Ole .Bernt 
trenger et 
sted a ho! 

Er det noen som har en ii-
ten leilighet til ieie, heist 
i Vâglia? 

Ring Ole Bernt Lysne, 
Alf. arb. Mjar u.skole 

92 42 65, 
priv. 27 19 78 

91LIiG4 
Studer ' 

(anonsene 

Norske Fina A/S soker fly 
	

anlegget holder god orden 
forhandlertil Lillestrom Fina og renhold. 

Anlegget ligger midt 
Service fra 1. januar 1987. 

Li!lestrom sammen med 
Lillestrom Bilcentral A/S. 

	driftskapital. Unge men- 

Vedkommende ma dispo-
nere Ca. kr. 500.000,- I 

nesker med humor og 
pâgangsmot, men med Stasjonen har smore og 

vaskehall, og det tas sikte 
	mindre egenkapital enn 

antydet, kan ogsä komme pa en moderniseririg av 
anlegget, i samrâd med den i betraktning. 
nye forhandleren. 	 Ytterligere opplysninger 

kan fàs ved henvendelse til Vi onsker en aktiv person 
distriktssjef Tor 0. Nss, som er serviceinnstiUt og 

med anlegg for markeds- 
	

pa telefon (02) 12 39 30. 
Soknadsfrist 3. november foring. Det er en forutset- 

ning at den som skal drive 
	

1986. 

FINA 

Ta service Pao 
gpessklippepen nã 
Vi etterser motor, wirer, 

kniver og vinterkonserverer. 
igererJskap 	 

host og vinter, samt snøfresere, 
motorsager, elektriske kjedesager, 

vedkløyvere etc. 

.KARLSENS BILRUTER A/S 
Avd. hageutstyr 

Flateby - tlf. 02/92 80 13 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Navn 	  

Adresse 	  

Postnr./-sted: 	  

Grendesenteret - 1911 FLATEBY Tif. 92 8721 

Jeg ønsker a betale kontant kr. 675,- LJ i rater, første 
gang kr. 75,-, deretter kr. 120,- pr. mnd. i fern rnáneder. 

handler: 

CflI OHflDL I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-I 



Bestiff 
julekortene 

ha. 

JUVEL DYNEN 
i gâsedun 
140x220 2096ord.2995,- 

TILBUD 

ANDE HELDUNS DYNEN 
1140421) 
1200 g. 1870,. ord,.- 

TILBUD 

HELDUNS DYNEN 

1210g. 1276,. ord

14Ox 

. 1823

0

,- 
TILBUD 

.EKNES ELEKTRO 
VIKING SENTER  —  TIf. 88 58 39 

FRYSEBOKS 
I 	Frigor 

Megef moot 
energi forb,ok. 
380 I,ter. 

1990 

K OM F YR 
ITT K 564 

4 plotor. 60cm. 
SIc, 59 II,. Strkroon. 
KonIobt for 
grilferOnrant. 
11,5 oton cpgg. 

3390 
TrItagg for forge) 

7T p1 
4.5 kg toy 
Tidoor 
Ingen lOdannelso 

kobinett of, 

VASKEMASKIN 
	 ZFStI 

13 programmer 
for OI1C typer fak.t,ter. K"', 

bryler. 
E nr rgio p a, 05 n 0 pp 
500 0/arm. 

GARN UTS • f fTf.'0/50 

Th"E 

VIGN EU 

APNINGSTIDER: 
Mand. - fred. 10,00 - 19.00 

Lord. 9.00 - 15.00 

OSTOLDs STORSTE INTLI 
Ca. 2000P meter TEKSTtLTAPET — ca. 

  

T ! - 
m 	rJipd Iaget 2.0.00 

 

  

Tekstil-
tapet 
Br. 90-100 med 
ubetydelig smfeiI. 

KR 90 
pr. I.m i rulI 

Vegg-til-vegg-
tepper 
BI. Berber 
50% ulI - 50% acryl. 
For 158,- 	flfl 

FRA 
pr. m2 

Taberg teppe 
Ull - lin 

R1.000. 
pr. teppe 

Vinylhelegg 
til kjokken-gang. 
Br. 2 m, 

FRA KR 49. 
pr. m2 

InTERIOR-M(;
.

RIKEX
~ 

886070 

Gjelder 
fra 

6/10-25/10 

INNRAMMING 
HUSK 

Kjempestort vareutvalg. 
Det bugner av gode ti/bud! 

KUN3 — • pr. stk. 

Klipsrammer 

Fra 12.- 

TIL FORNUFTE PRSER 
Kjempe-LltVaIg 

I Posters -4 
Lammer 

VIKING SENTER 
2. Mg. fl. 02/88 1472 

HOS 	 I TIf. 88 76 45 JO]EW 
5961 

SENTER, SPYDEBERG 

EKTE DUNDYNER 
" VIKING SENTER 

PUTER 
dunJfjr 
50x70 

DYNER 
I br. 180 

samt 

BARNE-
DYNER 

TH. 88 

TEBO 

kr 

FM 

JUVEL DYNEN 
igâsedun
40x200. 185 1 

1170g. 
old. 204,- TILBUD 

	0.. 
LUX DYNEN 
Ande 
Vt dun 1465,. 140x200. 
1150g. 
ord.2094.- 	TILBUD 

HELDUNS DYNEN 

1160,.. 
ULBUD 

140x200 
1100g. 
ord. 1657.- 



VIGNETT 

HAR ALK000L- 
PROBLEMET 

butt for stort for deg? Kan-
skje vi som har bUtt cctorre 
kan hjelpe. Kvinner og 
menn. Kontakt kontor tif. 
71 29 01, hver mandag ki. 
18-21. 
Stromsvn. 68, Strommen. 
Mote fredager ki. 19.00 i 
Veliokalet, Oscar Borgs 
vei, Fjelihamar. 
Kontakttlf. 	7110 56 	- 
71 79 46 alie dager. 

DE NORSKE LENKER 
ROMERIKSLENKENE 
BOX 71 - 1470 LØRENSKOG 

TANNLEGE 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, iordag etter avtaie. 

Strøm8borg & 
EiersanA/S 

utterer all I el-instaiiasjorier 
1912 Enebakk lit. 92 63 00 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstop-
ping. Ogsá salg av fugler og dyr. 
Smàttaveien 3 B, 1911 Fla-
teby. Tlf. 92 85 90. 

BRENSEL 

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

Catering - Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
Tif. (02) 92 88 60 

CONTAINER UTLEIE 

0.11 
P 	0 

Studer 
annonsene 

BjePke 

HAPdlesign 

Tif. 92 81 62 
Bjerkeveien 2 
1911 Flateby 

Siw's salong 

III. 92 8049 
Apent hver dag 

Stengt mandager inntil videre. 
Grendesenteret - 1911 Flateby 

utsigts 

rammeverksted 
Alt i innramming 

1911 Flateby. TIf. 92 86 10 
ogsa kveidstid 

Enebakk 
rØrleggerbedrift 

v/Trygve E. Andtesen 
Vi UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID 

IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS 
VãgE-vn. 25, 1914 Enebakk ru. 92 43 54 

BILFIRMA 

Flateby Antirust 

kjØp og salg av biler 
Kommisjon 

opptil 100% finansbistand. 
TIf. 02/92 8070, 1911 Flateby,  

ELEKTRONIKK 

Enebakk 

ThansformMor 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby, 

Tif. 92 85 40 

RING  71 4733 
71 6838 

Lillestaim 
Vindu & Glass A/S 

(TIOL. VILLA GLASS A/S) 
Heig- og nattservice tif. 71 75 57 

Jernbanegt. 24 (ved sykehuset) 2000 tiflesteem 

Telefos 02/71 68 38 - 71 47 33 

0RER. VINDUER SPOIL ALT I GLASS 

VEDLIKEHOLD 
MODERNISERING 
NYANLEGG 

Interessant! Morsomt! 
NØdvendig! 

Se var Utstilling 

av sanitr-

Utstyr - 

kjekken-

innredruing og 

baderoms-

mebler. 

FINANSIERING 

VARME A/s  

AUT VVS RORLEGGER 

Stramsv. 100, Stremmen 
III. 71 45 97 / 71 45 98 

JOP VVS HOS FAGNANNEN 	AJOP SOS HOS FAGMANNEN 

0. Freitag & Co 
Eiektro-Mekanlsk - Verksted 

Produksjon - reparaslon 
Sterkstrom - svakstrom 

Bill - eiektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

TI!. 02192 6294 
— — — — 

EL-INSTALLASJON 

MASKINENTREPR. 

BrødreNe Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplane- 
ring og annen massetrans- 
pOrt. 	Reiingen 
III. 83 70 19/72 16 85 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDIJ 

1912 Enebakk - 
Tit. (02) 92 63 03 
MEDL. AV HOR*.(C 
REGNSVCAPSBYRALRS FORCN,NG 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende 

Regnskap, forretningsforsel, 
bed rifts- rádgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TO. 92 47 74 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFØRER ALT I RØRLEGGERARBEID 

  

 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tlf. 094/11 747 
TO. 92 48 92 

    

 

hlEIIEIl 

  

    

REGNSKAP 

Enebakk 

Regnskapskontor 

Svein Gulbrandsen 

Alt i blikkenslagerarbeid 
utfores. 

1911 Flateby 
TIf. 92 82 67 

INNRAMMING 

INSTALLASJONSFIRMA 
KJELL BRENDJORD 
IJTFØRER ALT I 

EL-1NSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

711.9286 94 
MobIllit. 094/26165 

i4w&isg'Jiia 

WW 

EIENDOMSMEGLER 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEG LE 

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

R 

w tvisti 
ArP4JM  ?$ThZSEN? 

NUSk ASEFO4i.yeC, 
NZ DU 7j"jWLg 

UNDERSTELLSBEHANDLINC MURER 

JanM. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 
Tif. 92 82 90 

Asveien 7, 1911 Flateby 

SPESIALFORRETNINGEN 

AM 
	 K's S , NOW 

Askimv. 1, 1820 Spydeberg 
TIf, 02188 8154 

Langdag onsdag og 
torsdag til ki. 19.00 

Enebakk Antirust 

1911 Flateby 

Ill. 92 89 00 

SJAFORSKOLER 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE 
pa Flateby 

OppIring pa b/I 
Teorikurs 

Fase II 
TIf. 92 88 51/71 4292 

& Service 
RORLEGGER 

 

GLASSMESTER 

  

MARKISER 

Enebakk 
Markiseservice 

Maldsw Pwslenner Gwdirwett 
inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11 • 1914 Ytre Enebakk 
tit. 92 45 58 

CATERING 

SJAFORSKOLER 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski. Tif. 87 37 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikirs - Kjøretimer 
Om nodvendig meter vi 
til kjoretimer i Enebakk 

Alt  
dorer 
og vinduer 
til rimelige priser. 
Spell. 
Alt I glassarbeid 
utfores. 

Erik KJelgaard 
Varme, sanhtr, nybygg og reha-
bililering. 
Utleie av iensepumper, vannsugor 
09 hoytrykksspyiing. 
1914 Ytre Enebakk, Tif. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Ski Classmester- 
lorretning A/S 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

LIt. 87 34 55 

  

I 

Enebakk 
Tannteknikk 

TAN NTEKN IKE RM ESTER 
LASZLO FARAGO 

Grevlingveien 71, 1914 Ytre 
Enebakk. TIf.: 02192 46 82. 

EIEKTRO-MEKAMSK VERK$TED 

CS Containerutleie 
UUeie av avfallscontainere 
fra 2-8 m3. 

111.837019 
Mobil 094/23 579 

Esso diesel, parafin 
09 fyringsoije 
Tif. 92 81 24 

Roll Nssvold 
Vestil, 1911 Flateby 

Mobil parafin, 
tyringsolje, diesel, 

smoreolje 
TH. 92 64 25 

Mobiltlf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912. Enebakk 

Sissels parfymeri 

111. 92 85  64 - 
Apent hver dag. 

Grendesenteret 1911 Flateby 

Annonser leses 

av folk flest 

PREPARANT 

PARFYMERI 

Alt I blikkenslagerarbeld 

1911 Flateby 
TI!. 92 84 68 

FRISOR 



Henry Heggélund, 
pensjonert feier. 
Nei, jeg har Østland-

ets Blad. Er ikke noe 
srlig til a lese sâ det 
holder for meg. 

Christel 
Laechert,herervikar. 
Har netopp abonert. 

FØr kjØpte jeg det ofte 
hos Haaland. 
Syns det er viktig at 
avisen er ailsidig og 
dekker hele bygda. 

Tove Hagen, butik-
kekspeditrise. 

Nei vi selger det i bu-
tikken, s jeg leser det 
her. 
Syns det har vrt dek-
ket litt for dârlig fra 
Kirkebygda. 

I 

Auksjon pa 
lordag eller 

sondag? 

Foig med i 

váre annonser! 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Tilbud 
vinterdekk 

Pris eks.: 

155S.ft13 	fra kr33O.- 

165S.R.13 	fra kr36O,- 

175 S.R.14 	fra kr43O.- 

Se,vice fra 11 	00 - 18.00. 
Eventuelt tirnebestilling. 

Apningstider: 

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

TIf. (02) 92 81 32 

Odegapdsveien 

Abonepep du 
0 

pa Vignett? 

grunnarbeidene er for d.rlige? 
-Det bleregistrert enkelte sva-

ke punkter pa vârparten i ar,sier 
SiljebØl.-Derfor bie det skiftet ut 
masse pa fire-fem forskjeluige ste-
der - det ble 1ag nye se.r.a.s-
ser. Det er absoiutt ingen fare for 
at veien renner bort. Har den 
stâtt til nâ, s  er det sikkert at 
med det arbeide som er gjort vii 
den fortsatt bli stâende - med en 
bedre standard. At man er hund-
re prosent gardert,kan jeg vel ik-
ke si med sikkerhet, for det er 
selvsagt ogsã et spørsmâi om 
kostnader, sier SiljebØl.-  Men 
man majo vre klar over at vi ik-
ke liar bgget en ny vei. Dette er 
en opprusting av eksisterende 
veianlegg. 

-Eliers,fortsetter Siljebøl, har vi 
lagt overvannsledningssystem 
langs hele veien. Noe av det vikti-
geste er nem.iig at det ikke blir 
stâende vann 1 grunnen. 

AW 	 

Vignett har befart 
ødegãrdsveien etter 
det det i Vignett nr 35 
framkom kritikk av 
mâten opprustingen 
av veien har foregâtt 
pa, og resultatet. 
Bra standard, synes 
vi,men vi sã endel 
fartssyndere. 
I mellomtiden er det 
kommet opp fysisk 
skille i form av len-
derverk mellom ho-
vedvei og gangvei, 
der hvor avstanden 
mellom disse er 
minst. 
Vi har kontaketet 
kommunen for a be 
dem kommentere kri-
tikken som er fram-
kommet. 
-Vi mener ødegârdsveien blir 

bra, fastsl.r rádmann BjØrn 
Halvorsen.-Den er ennâ ikke 
ferdig. Er noe fortsatt gait nâr vi 
kommer sâ langt, f.r vi se pa det. 
Her har det vrt flere hensyn a 
ta.Enkelte ting kunne man nok 
Ønsket annerledes, men ferdig ut-
bygd mener vi at vi far en fuiit ut 
forsvariig lØsning,  sier Halvor-
sen. 
KOMPROMISS 
-Full avstand pa 2,25 meter hele 
veien mellom gangvei og hoved-
vei hadde vrt Ønskelig, fort-
setter Halvorsen.-Men vi har og-
sâ hatt forstâelse for grunneier-
nes rimelig krav i denne sam-
menheng. Resultatet er butt en 
kompromisslØsning som er tra-
fikksikkerhetsmessig forsvarlig 
og som samtidig tar hensyn til 
grunneiernes interesser. Det blir 
na satt opp fenderverk pa alle 
steder mellom gangvei og hove-
vei der avstanden ikke er tilfred-
stillende. 
FOR GOD? 

Det pastas at den gode vei-
standarden det ná blir skaper 
fartssyndere, og at lØsningen  der-
for ikke er god. Kommentarer? 
-Hensikten med opprustingen 
var jo nettopp a fá en bedre vei-
standard. Overtredelse av farts-
grensene er noe vi hverken kan 
bevise, elier liar grunnlag for a vi-
te noe om, sier avdelingsingeniØr 
i teknisk etat, OddbjØrn SiljebØl 
til Vignett. -Veibyggerne kan ik-
ke gjØres  ansvarlige for at folk 
bryter fartsgrensen - som i dette 
omrádet er 50 km/t. 
-Hva med fartsdumper? 

-P.g.a.50 km.sone bie dette ikke 
panlagt. Dette er aktuelt i 
30.kmit soner. En annen ting er 
at man da ma regne med a mote 
sterk motstand fra busseiskapet 
og fra brøyternannskap. 

-Det antydes at fortauslØsning 
hadde vrt bedre enn gangvei. 
-Det er en lØsning som for-

lengst, lenge fØr  anleggsstart er 
gjennomdiskutert og forkastet. 
For det fØrste ville det ikke bli 
billigere, og slett ikke sa trafikk-
sikkert som den lØsning  man til 
syvende og sist har fátt, sier Hal-
vorsen. som ogsâ imøtegâr kri-
tikken med at veien er butt for 
dyr. 

-Kommunens andel totalt be-
lØper seg til 1,9 mill. pluss grun-
navstâeiser. Faktisk er kom-
munen kommet rimeligere ut av 
det enn man opprinnelig hadde 
regnet med. 
BRA ARBEID 
- Hva med kritikken om at 

feil i artikkelen om verdens-
barnedagen i farskolen for-
rige uke. Avdelingsleder Lii-
lemor Bjerkestuen sier til Vig-
nett at de IKKE har halt besok 
av noen misjona?r. Det er hun 
som har vrt nede og besokt 

datteren som er misjonr i In-
donesia. Hun fortalte barna 
litt generelt om landet og viste 
dem en del bilder. 
Filmen de sá var ikke fra In-

donesia, men fra Kenya. 

VI BEKLAGER. 

eJJjjiflC 
Redaksjon og ekspedisjon: 

Kiokkerudâsen 1 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 32 98 

Avisen 

Privattelefoner: 

Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35 
Journalist Marianne Olsen 92 60 28 
Ann.kons. Anne-C rethe Lossius 92 62 76 
Ann.kons. Froydis Lerskallen 92 87 93 

rykkes I Indre Smaalenenes Avis 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5,- 
Aim. plass pr. mm kr 2.30 
Tekstside pr. mm kr 3.15 
lnnlev. frist: Rubrikkann.: 
Mandag kI. 12.00 
Forretn. ann: Mandag ki. 9.00. 

Abonnementspris: 
Kr 90,- pr. haivâr, kr 180,- pr. âr. 


