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• Vi leverer: 
AHe typer 
ferdigbetong og 
lettklinkerbetong. 

• Punktlig levering, 
gode materialer og 
konkurrerende 
priser er var ma/setting. 
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PA DEKKJAKT? Kjørtil 

YTRE ERRAM 
BENSIN& 
SERVICE AS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJ - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Stãl-radial stadig pa tilbud! 
Dekksalg og service til kI. 19.00 
VELKOMMEN UTOVEfl! 

lii. (02) 924408 C1 
EKOFJSK 

tt 
  

Kjøp og saig av biler 

Kommisjon 
100% finarisierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veic 

de fleste bilmerker. I 
FLATEBY ANTIRUST 

TIf. 92 80 70 

Det var litt av et syn som møtte parktan-
ter 1 Flateby barnepark mandag morgen. 
Overalt var det tilsØlt med kjemikalier 
fra spraybokser, tydeligvis tatt fra en el-
ler annen garasje. Bremseveske, silikon, 
og sitronsyre, bare for a nevne floe, og 
som om ikke det var nok, hadde pøblene 
satt kronen pa verket med a gjøre sitt for-
nØdne utover lekehuset. 
Heldigvi' hadde man blitttipset pao for-
hand o at 
det var sett flammer fra omrãdet 
lørdagsnatta(hva kunne ikke det ha 
avstedkommet)og at man burde were ob-
servant. Heldigvis ble miseren oppdaget 
for. ungene begynte a leke. Men vaskejob-
hen var likevel stri nok, den for persona-
le D 

Harverk I Papken 

va 	a S me 3emI a aer. 
Det er Enebakk Husinorlag som driver 
barneparken, og det var en noe oppgitt 
lagleder som kiaget sin nod til Vignett. 
-Fur ingentmg stá i fred lenger? 

Langdpyge puppemot P 
om fpamtidens Enebakk 

Hostfest I 
Opnoye 4H 

GO 80P I 
ken 

Se side 6 

nomsnitt pr Sr. Etatene ble opp-
fordret til S gS Ut fra en kretsvis 
fordeling basert pS prognose to, 
sam viser en boligbygging pa 25 
boliger i Ytre, 15 i Kirkebygda og 
30 p5 Flateby. 

Det vedtatte boligbyggepro-
gram ble lagt til grunn for planar-
beid de nrmeste fire Sr. MM-
settingen for boligbyggingen i 
den enkelte krets og for hvert Sr 
vurderes i orbindelse med den 
Srlige behandling av boligbygge-
programmet. 

Forholdene skal videre legges til 
rette for utviklingiutvidelse i det 

Forts. siste side (2) 

Ordfører Lucie Paus Falck (A) er Ieth'rJr plangruppen for he/se- og sosia/senter og 
hovedbibliotek. 

Kommunestyyremøte mandag Me 
noen timer med mye venting og fá inn-
legg. Sakslista innbØd ikke til de store 
diskusjoner og munnrappe replikker 
uteble. 	 Forts. siste side (1) 

I kommuneplanutvalgets ar-
beidsgruppe for 1985 ble det ved-
tatt S utarbeide en prosjektplan 
for framdriften av kommunear-
beid. Planen skal gS fram til 1997 
og rSdmann Bjorn Halvorsen har 
valgt S knytte 
forutsetninger til befolknings-
ustvikling, boligbygging sys-
selsetting og nrings1iv saint 
økonomi. 

Etter langdryge gruppemØter 
mandag kveld, ble det lagt tram 
et omforent forsiag. Her ble det 
lagt til grunn et befolkningstil-
vekstnivS p5 1,5 prosent I gjen- 



Danseskole 
I Ytre 

Fredag 7. november starter HjØrdis Undseth opp med danse-
skole for store og smã pa Ytre Enebakk skole. Det blir et parti 
forfire- til átteàringer, et for âtte- til trettenaringer og et for 
ungdom og voksne. 

- Vi har here nyheter denne gangen, forteller HjØrdis Undseth 
til Vignett. Den store nyheten er imidlertid det man kaller free-
style (disco-jazz), som er noe helt annet enn bare disco. Denne 
nye danseformen ble viet en hel dag pa siste dansekongress. 
Det er avviklet store konkurranser i denne danseformen bade i 
Danmark og England, og trolig vii det snart bli slike konkur-
ranser ogsá her. 

Denne gangen er ungdom og voksne siàtt sammen tii et parti 
av hensyn til skolens stengetider. 

Unnskyld at jeg spop 
Ti1 deg som <<lânte>> en liten 

rod tohjulsykkel fra hagen var 
i LØkkaveien lØrdag kveld/ 
natt! 

Skulle du tØffe deg for no-
en? 
Var du full? 
Eller er du bare rett og slett 
en drittsekk? 

Hadde du mye glede av a 
ramponere en sykkel bereg-
net pa 3-5-áringer? I sá fall, 
skulle du ha sett 
ansiktet pa 4-áringen som ak- 

kurat hadde lrt seg a sykle 
pa den sykkelen, da vi viste 
henne vraket vi fant igjen litt 
nede i veien. 

Du ville rette opp mye av 
inntrykket om du torde a 
komme og beklage det du har 
gjort. Da skal jeg fortelle deg 
hva sykkelen kostet - og jeg 
har noen spørsmãl til deg! 

Hilsen faren. 

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. 

Annonser leses 
av folk flest 

ANDELS- 
TEGNING 
Det foregâr for tiden an- 
delssalg til Mjr Sam- 
funnshus 	I 	Ytre 
Enebakk.Bestillinger kan 
skje ved a sende penger 
via bankgiro eller postgiro. 
De respektive nummer Ms 
ved henvendelse til avi-
sens redaksjon. De som vii 
kjØpe andeler kan ogsâ ta 
kontakt med byggekomi-
teens formann, Tore Dag 
Pettersen. 

Gallon 
Nygärd 

Til helga er det duket for 
en ny salgsutstilling i Gal-
leri Nygàrd.Det er Ene-
bakk Kunstforening som 
star som arrangør. 
Det er Sigmund Arseth 
som stiller Ut malerier, og 
utstillingen er âpen lØrdag 
og 	sØndag 	(log 
2.november) og dessuten 
7.8 og 9. november 

Temakveld I Marl 
Torsdag er det menighetssamling i Mari menighet igjen. Den-

ne gangen er det temakveld, emnet er hvordan bygge menighets-
fellesskap. Det vii bli en inniecining av Edin LØvás og samtale 
etterpá. 

Edin LØvas er predikant i 	hans begeistring for Jesus 
det norske misjonsselskap. 	Kristus. For tiden arbeider 
Han har i 30 ar arbeidet pa han med en bok om psykopati 
Sandon Retreatsenter og byg- 	I kristne kretser. 
get rekreasjonssenteret To- 	Nar Edin LØvas  torsdag 
masgarden I haidendistriktet. 	kommer til Enebakk vii han 
Han reiser mye rundt om- ta opp spørsmalet om hvor- 
kring og underviser blant an- 	dan man bygger et levende 
net om kristen meditasjon og 	menighetsfellesskap.Dette er 
kristent fellesskap. 	 han selv for tiden meget opp- 

Mye av Edin LØvas sin tid tatt av. Han mener det er mye 
gar med til skribentvirksom- 	religiøs sØkning i var tid. 
het. I ar har han gitt Ut fire bØ- 	Mange iengter etter religiøs 
ker. "Hei Jesus" er en barne- 	erfaring og de trenger et le- 
bok og kom ut pa Hermon for- vende og nrt fellesskap. Men 
lag. En bok om Sandon Retre- 	mange ender opp I nyreligiØse 
atsenter med tittelen "Still- 	grupper fordi det kristne mu- 
hetens hus" er omarbeidet og 	jøet ofte er for stivt og kaidt. 
kommet i ny utgave og "Mi- 	Bade kirken og hjemmene 
nutter med Jesus" er kommet ma forme feliesskapet med en 
pa Verbum. Den bestar av 365 slik varme, nrhet og omsorg 
enkle Øvelser I Jesusmedita- 	at de kan vre istand til a ta 
sjon. Sist er "Begeistring" imot den stadig voksende 
kommet pa Ansgar Forlag. skaren av sØkende men- 
Den inneholder artikler han 	nesker. 
har skrevet gjennom arene. 	Han vii pa menighetssam- 
Mange av disse forteller om lingen i Ytre Enebakk forsØke 

a undervise om og inspirere til 
dette. 

Se forØvrig annonse annet 
sted 1 avisen. 

Tosdag kommer Edin LØ-
vás til menighetssamlin-
gen i Man. 

VIGNETT 

APS-mote I 
Skifopeningen 

Kirkene 
2. november 1986 

Enebakk 
Ki. 11.00: Marl kirke v/ 

Pilskog og Heigheim. 
Nattverd. 

Ki. 19.00: Enebakk kirke. 
Musikkandakt 	v/ 
Oudenstad og Heig-
helm. 

Onsdag 29. okt. 
ki. 19.00 og ki. 21.00 V: 

HARD ASFALT 
SØnd. 2. nov. 
ki. 16.30 B: 
Robin Hood lever. 
Ki. 18.30 U: 
Pyramidens hemmelighet. 
Ki. 20.30 V: 
Kniven er eneste vitne. 

P14KA 

Flateby kino: Hard As-
falt>> 2 forestillinger i 
kveld (onsdag). 
Mannekengoppvisning 
pa Mjr u.skole i kveld 
(onsdag). 
I.L. Driv Arsmote i friid-
rettsgruppa I kveld (ons-
dag) pa Mjr u.skole. 
Arsmote i 0-gruppa I 
kveld (onsdag) pa 
KLU BB H U S ET. 
Betel: Felles bonnemo-
te pa Nordby, Ekeberg-
dalen I kveld (onsdag). 
Se annonse for ukens 
meter. 
Menighetssamling pa 
Bjerkely Misjonssenter 
torsdag 30. okt. Se an-
nonse. 

OTT 

Ann Marion 
Sorelvmo 

og Oddbjorn Siljebol, 

Enebakk kommune, 
Teknisk etat, 

gratuleres begge 
med dagen 

den 31/10-86. 

"Wiper kaka smaker 
godt, hvem av dere 

som har med den i ár!" 

Hilsen 
c<En uttlytta koIIega 

Det var innkait til mote ved an-
nonse i Akershus Arbeiderblad, 
Øvre Smaaienene, Østlandets 
Blad og Vignett. Det ble dess-
uten den 8.10. sendt paminnelse 
med sakliste og kopi av ãrsberet-
ning 85/86 til det sittende inte-
rimsstyre og ellers alie tillitsvalg-
te. Det framkom ingen bemerk-
finger til innkallingen. Nils Øns-
ket velkommen til de 13 fram-
mØtte og ledet motet. 

Arsberetningen ble bemerket 
som positiv og enst. vedtatt. Ak-
tivitetspian for 86/87 ble gjen-
nomgatt punkt for punkt: 

<<Løypeopparbeideise>> og <>Nye 
lØypetraseer>': Pga. at det ofte er 
vanskeligheter med overvann, 
ville Nils gjerne forsØke a fA en al-
ternativ trasé fra Ytre til Strei-
finn utenom vannene. Det var el-
lers enighet om at det var hyg-
gelig a ga over vann nàr forhol-
dene tillot det. 

Eiiingsen vii se pa mulighetene 
for en ny trasé fra Streifinn til 
Dammen silk àt man her kan f. 
en rundløype. 

>>Løypepreparering>>. Hvis alt 
kiaffer med Bombi til Driv og fly 
scooter til LU, som det er godt 
hap om, skulle det ligge bra an 
maskinmessig, og de som kjØrte I 
fjor, er villige til a ga pa en ny Se-
song. 

'<Medlemsvervekampanjen>>, 
>>Aktivitetsdag>> og <<Dagens løy-
pe>>. Det var enighet om en da---. 
Dagens iype I ar Ira StreiUnn tü 
Drivplassen event. Mjrhaiien 
hvor det blir anledning til a ski-
fte, event, en dusj og noe a bite i. 
Dag og nmrmere enkeitheter leg-
ges opp senere. 

<<Bistand serveringssteder>> - 
Det var enighet om a hjeipe spei-
derne, bl.a. med transport, hvis 
de kan fd til et bevertningssted 
pa Dammen. Johan Ellingsen tar  

dette opp med speiderne. 
>'Barneskiskole>> - Det gikk 

meget bra i Ytre I vinterog det er 
na ogsa stor interesse for a kom-
me igang pa Flateby. 

>'Braten Skisenter>> - Det ble 
vedtatt a M vaigt en komite med 
formann i LU som mediem. I fØrs-
te omgang ma det klariegges om 
det patenkte omrade i det hele 
tatt egner seg for utbygging til 
slalambakke, 

<>Dugnadsarbeid pa sommer-
tid>> - Man ble enige om dugnad 
første helg etter eigjakta, aitsâ 
den 2.11. Pianen er da at det ar-
beides med rydding og merking 
bade fra Flateby, Kirkebygden 
og Ytre. Nils vii forsøke a koordi-
nere dette. 

PR - INFO SNØ OG SKI>> - 
Gudbjørg og Frank BergstrØm 
har sagt seg villig til a ta jobben. 

Regnskapet ble referert av Jo-
han Eiiingsen og det framkom in-
gen bemerkninger. 

Budsjett 86/87 ble utarbeidet 
pa mote den 6. mai og na referert 
av sekretren. 

Alierede ved apningen av mo-
tet hadde Nils det positive for-
slag at vi fikk kaffe med en gang. 
Han trodde praten gikk lettere 
over en kaffekopp. Else og Ellen 
skal ha takk for god kaffe og gode 
kaker! 

Formann i valgkomiteen had-
de ikke aniedning til a mote og 
seKret.ren. .. Ide&;vaigeL sum 
stort sett gikk pa gjenvaig. 

Tiilitsvalgte I Enebakk LU for 
sesongen 1986/87. Vaig foretatt 
pa arsmøtet den 16.10.1986. 

Styret: Formann: Nils Wiik, vi-
seformann: John MjØnli, kas-
serer: Ellen Berg Eilingsen, Se-
kretr: Hroar Kjelgaard, styre-
mediemmer: Erik Steffensen, 
Leif Hval. 



Lampespesialisten 
har 1000-vis av tamper i 3 etasjer! 

Stort utvalg i 
store og smâ tamper 

Fra kr 45,-
til kr 10.000,- 

L ?4rE-HU El 

SNOW JOGGMBOOTS 

FIF 

aajama S ru? 

Hverdager Lordager 
9-20 	9-17 

Gratis P-plasser. Ate typer kjopekort. Stromsvn. 28, Strømmer, 18 718277 

nr. 28-41 
Gronn og rosa 

k
Fra 
r 1700 	UI1- til

1Q11I- 
Apent' 	  10-17 
Torsd.: 	  10-19 
Lord.: 	  10-14 

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

VIGNETT 

Knall9 odt 
Hakkeb.akkesko enN 

AktØrene fra Halckebakkeskogen Linn(Miklcel rev), Elisabeth , Terese, Hilde og 
Silje(bjørner), Marie(Petter vekIcerklolc Ice og Bamsefar),Linda(Baker Harepus), 
Lene(frøken)Rigmor, Kristin, Katrine og Hanne(mus) 

Sangstemmer, pianotoner, ko-
stymer, skuespill .... Barna fra 
musikkskolen pa Vik behersket 
det alt sammen. Mandag hadde 

de innbudt alle fØrskoler og bar-
nehager i bygda til a se dem 
fremføre Hakkebakkeskogen. 

r 

To forestillinger holdt de og til 
sammen talte publikum 200 barn 
og voksne. Selv om aktØrene sik-
kert var slitne i andre forestilling, 
vistes det lite pa spillet. 

At det finnes bade musikk- og 
skuespillertalenter i den gruppa 
bØr ingen betvile. Piano- og 
blokkfløytetoner trillet lekende 
lett. Barnestemmer formelig 
hoppet opp pa de høye toner og 
skulle noe skjre seg, var fan-
tasien til a improvisere litt , be- 

I kveld viser Flateby kino 
ârets store norske film, hard 
asfalt. Filmen hadde nors-
gespremiere i Oslo l.oktober, 
og vises altsâ I Enebakk en 
snau maned etter. 

Filmen tar utgangspunkt i 
boken av samme navn, og 
regissør SØlve Skagen har ko-
sentrert seg om det tragiske 
kjrlighetsforholdet mellom 
Ida og hennes alkoholiserte 
venn Knut. 

Ida og Knut er begge sam-
funnstapere og kjemper pa 
hver sin mate for a komme ut 
av sin hápløse situasjon. For- 
holdet mellom dem er hardt, 
og Knuts alkohoiproblemer 
kolliderer med Was sprØyte-
narkomani og driver dem 
begge dypt ned i fornedrel-
sen. 

Filmen Hard Asfalt skiller 
seg fra boken pa here vesent-
lige punkter, men har be-
holdt nrkontakt med de 
hardeste og mØrkeste sidene 
ved velferdssamfunnet. 
Dessuten, lover regissØren, 
har filmen en god porsjon 
svart humor, og ikke minst 

redt. 
Bak musikkskolen star Hilde 

Boger Kjus. Hun kan fortelle ak-
tørene gár i 1,- 4, klasse. De star-
tet 1 musikkbarnehagen og hr' 
fortsatt I mindre grupper for pi-
ano og blokkfløyter. Na fr de 
spilletimer alene. 

Hakkebakkeskogen er spunnet 
rundt Torbjørn Egners barnefor-
telling. En del endringer har Hil-
de gjort, dette for at alle barna 
kan bidra med noe som passer 

mye musikk. En lang rekke 
norske musikere med Marius 

deres ferdigheter. 
Stykket ble fØrste gang vist i 

var. Da var det elevavslutning. 
Senere ble det satt opp for barne-
hag'ebg 
Boger Kjus forteller stykket ble 
godt tatt imot bade av de yngste 
og eldste bama. Om de skal 
sette opp stykket for âpne dører? 
Nei det vet hun forelØpig ikke. Vi 
tror absolutt here hadde hatt gle-
de av a se det, stykket er nemlig 
knakende bra! 

Mueller i spissen har laget hi-
mens originalmusikk. 

Al right da. sal er vi pa en kjempeegothp. Hva sd? Det 
ligger i tiden - i luften. Eisk deg seiv, eisk dine barn. (aid-
ri din neste. Sâ hvorfor ikke: Elsk Vignett. Det er vel en 
-atfordi ing for populcert iten.s'kapelly' 1vasiforlag sorn 
sikter mot stjernene. Na. fri oss komme ned pa joi da, ned 
I Enebaklc, og videre. opp i K1okkcruda,: '2, /Uor super-
ainatorenc 7nØqsommelg strerer over dataskjermen og 
sienger faIn/old veggimellom I ren og skicer forbitrel.s'e 
over utviicPiigci. 

TrykkfeilsdjeL'eie:' L'" 77(r)'i?)(,7' lit s cc/a. titiene stoic- 
ker seg og kodev1 ruslter pd Cl/PC I iI,'c veien f''; 	"1 

S:yerper oss. Om ausco i H/!" .5/i/- /l . .c' ut '.: '. iek 
~ sk 	lover vi a /i.' oss sc'!i' 

ette "kai vi grele 
en., over :1 .J.,i gledelige. Vqefts c'11a1n!nenIstall 
pa v(,,/ O/))';CCI'. "t' cv iinzdicr/ (ci ', . 	il Cs' /Cdd//iJ 

or f ); Del er 7 	'1'• ' le se 1.' '077? /0ll? lj'? 	11 (2 il //,  ' 

'ic.ic c.'7.;' ' CR11777:' 	 a lift/f. Na cv c : /. ikke,  
etitopp 	' 	,  7,  '  '777777 C Il I.(L L'Q iii e 	sort 1)H' I'' " 'H ccl o 

.'?:1.'.'7";.':. .Icu det /5/i'1.;ij 

':, '; ' ''d.':' il harjo .. . 
()t 	 til 'annon.sore?ie son~ 

/,ont,akt, \7 niener ikke d 7 

t i l l',7701 ,ft'(77'1. 	 "d'C vil si  ..77 

det '(fit,', at )i(P 77;,Y: ''e (.11 vu;', .'Hi ;/ç/ ï Jo: '? 77g7' Odd' '1 

57) ('0 1 Id 7 -If / ': 7/C ; : a 1: av', of/ere. Fire sidloT 
0U.,( 7' oa tolv, 7H ,."InI (1 	7'" 1/17,1 .77'''?under 11'i'7(( 

7:'.'.': ('1 l.l'1. 	. 	' 	 . 	'.7.1. 	1.7. vu. -:''. 	ct /G -ic/ic 
is CI 1/ 77/, : 77 77 7 -7(1/ / .:. 7'-':/d" 1.!'H'li'" ('1 

C' ç'C'ì':!//. 1', at ',)(/,/!,'.(j blir bcdTc, Vil du /21" oR

tjdeaviis, er 	

g 
del Rke nok, (1- s771.71glesle, 1'' '. COO.' ''/ S 

1 	 .., 	 ni '1' .'CC av/77e n9ig av Ht'i)I!./'.'H,'iR'.' C:?- 
HO 1'? Cd;' 77 

Dot 77!:" 	HI. ' 	i ' .' 1.'/HI''?lUCi' ç'' ) c'cwiV 1 s'o /1/l/'v/. 
IUSII( C' '1.77t )' 	1' 	hI 177 	1, , •g 	 // 	1/ zeve- 

Det 111 t?/ ,4;. 	 tR 725 ok: ;' ('011.111 . .,, 	'.'.' sd 
or lenge. En 1,'''.;' 1 ' ''::.l' "cLP.',': :. - 17'' at 1: '77 alle lais-

, 
 

cc/C .'.''cC en alcsX PH Vignell, 

et 	'l'."(''U'd SOIl? '(.'177''i idol' Il 	? 017750 .'ii'1177.' 1! 77//C/I. 

man, 	'f '1' 7/.', 
,.' -.';;. 

(7 	.,• 	.: 5' 77(/ CR 7. /' " - 	I 77; '1"' son , itid 

-  a 

Hapdasfalt pa Huset. 
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VIGNETT 

Opedal - Ny teknisksjef 

Torgils Haakon Opedal er nye tekniske sjefen. 

En fly mann er 
kommet i kom-
munehuset. Torgils 
Haakon Opedal er 
navnet og stillingen 
er teknisk sjef. 

Opedal kommer fra 
Hardanger, men har 
en kortere periode 
jobbet i kommuna-
iavdelingen for sam-
ferdsel i Bergen. FØr 
den tid var han byg-
nings- og regulerings-
sjef i Sørum 1 4 1/2  ár. 

Til Vignett fortelier han at han 
sØkte i Enebakk fordi han Ønsket 
en tilsvarende stilling som i SØ-
rum. Dessuten Ønsket familien 
seg tilbake til disse trakter. 

ForelØpig har Opedals bosatt 
seg i kommunal bolig i Ytre. De 
har tanker om a bygge nâr det 
blir en ledig tomt. Har flyttet 
mye, og Ønsker a slá seg til ro. 
Mye fritid tror han ikke det vii 
bli. A administrere teknisk etat 
og Tomteselskapet vil ta sin tid. 
Men for ungene er han svrt in-
teressert i langrennsmiljØet i 
Driv. 

Opedal setter seg for tiden inn i 
styre og stell i kommunen. Opp-
gayer som venter, er byggefeltet 
pa Bergskaugjordet, kommune 
planen og boiigplanleggingen i 
Nylende-omrâdet. 

Den nye tekniske sjefen er  

spent pa om behovet er til stede 
for varierte boenheter i Nylen-
de-omrâdet. Trenden gâr mot 
mindre familier, sier han. Mange 
ekteskap opplØses.  Disse per- 

sonene trenger mindre leiligheter 
i startfasen. 

Vignett Ønsker den nye teknis-
ke siefen lykke til og hâper fami-
lien vii trives i Enebakk! 

Org
0  
inalt. 

O.D-tiItak 

Vegar Øien har sammen med kameraten Arne Hurlen 
solgt dikt pa O.D-dage 

Venninner i Fjellveien laget basar til inntekt for T.V-aksjonen. (f.v)  Kristin, Katarina, 
Katrine, Hanne, SynØve  og Solveig. 

Vaske hjemme, sel- 
ge 	boiler, 	lage 
basar .... Mye penger 
har elevr greid a 
samier inn til gode 
formal 	 pa 
O.D-dag(Oprasjon 
Dagsverk). 

16-áringene Vegar 
Øien fra Flateby og 
ralingengutten Arne 
Hurlen, fant en ny vri 
pa hvordan de kunne 
skaffe 	penger.De 
skrev dikt som Arne 
laget en illustrasjon 
til og solgte. Etter 2 
1/2 times salg, badde 
de samlet inn 1000 
kroner til skoler i Af-
ganistan. 

Vegar øien begynte pa Lille-
strØm videregâende skole i hØst. 
Her ble han kjent med Arne som  

var utrolig funk til a tegne. Jen-
tene i kiassen hadde PusurbØker 
som ble sendt rundt og skulle 
skrives i.Det ble til at Arne og Ve-
gar skrev dikt. Etterhvert ble det 
mange og disse ble samlet i ei 
bok med navnet "Des poissons et 
des cheux-fleurs" 
(Fiskene og biomkalene. Her er 
det mye moro og ablegØyer,  men 
ogsa samfunnsproblemer og te-
maer i tiden ble tatt opp. Noe er 
ogsa skrevet pa nynorsk. 

O.D-dagen nrmet seg, de 
skulle samle inn penger til skoler 
i Afganistan. Hvorfor ikke bruke 
diktene? Noen av disse ble illust-
rert med talentfulle tegninger og 
kopiert opp. De hie solgt for ti 
kroner stykke, femogtyve om alle 
tre ble kjØpt. Salget foregikk i 
LillestrØm torsdag 23, oktober. 
Stort sett oppsØkte de butikker, 
de fleste var veldig positive. 
Srlig 	bankene 	var 
velvillige. Vegar sier han aidri 
har skrevet dikt for. Tror heiler 
ikke det vii bli floe srlig i etter-
tiden 

HØrte man noen si ungdom-
men pa Flàteby bare er pØbler? 

Til inntekt for Operasjon Dagsverk 
Utdrag fra <<Des poisson et des cheux-fleurs>> (Fiskene og blomkàle-

ne) av Arne Hurlen og Vegard Øien. 

Pa' Island var det toppmØte i hØst. 
De kom fra Amerika i vest og Sovjet i Øst. 
De skulle diskutere menneskets sikkerheter, 
men <<Gorbo>> ga ikke etter. 
Han yule vente, og se hva som hendte. 

—Vi plukket blomster for-
teller Solveig Andersen(8). 
—Font Ut VI kunne selge det og 
gi pengene til barn i andre 
land. Blomstersalget gikk 
dessverre ikke sâ bra. De be-
stemte seg for a lage basar i 
steden. Hjemme fant de kop- 

per, skater, lys og blyanter 
som kunne brukes til premier. 
Lordagsgodtet ble puttet i en 
fruktkurv. 

Alle de kom til var hyggelige 
og tok todd. De som ikke vant 
fikk en karamell I trostepre-
mie. —Av dama som vant frukt- 

kurven, fikk vi et par sokker 
tilbake som fly gevinst, for-
teller Katrine Tryti(6). 

Pa lotteriet fikk jentene fra 
Fjellveien inn 280 kroner. En 
flott innsats! 

Da de kom til Island, ble de mØtt med darlig vr. 
Gorbatsjov takket de frammØtte, mens Reagan var for sr. 
Ville han ikke diskutere atompolitikk? 
Da hadde han vel kommet pa gal trikk. 

Resultatet av motet det vet du nok, 
det ble ikke atom- og romstopp. 
Men kanskje en gang, mens tiden var gâr. 
Det kommer en stund da Reagan forstar. 



Ann.,-Marit NW33M 
herredsagronom 

Vi har fátt kvinnlig herredsagronom i bygda. Jenta som dette áret 
skal vikariere for Anders Lein , er Anne-Marit Ness fra 
Hammern.—Jeg er ikke fØrste hunkjØnn i denne stillingen, sier hun til 
Vignett. Anne Siri Brannerud var tilsatt i 71/72 og Eli Bjørkely i 77. 

Anne-Marit Ncess vikarierer dette d ret som herrecLsagronom. 

VIG N EU (D 

Hvopfor Ran ikke 
bygda sang- og - 
musikkliv fopenes 

Enebakk Sang- og Musikkrad 
bar na drevet sin virksomhet i 5 
âr. Formalet er a fremme inter-
essen for organisasjonene og 
fremme et godt samarbeid disse 
imeilom, samt samordne konser-
ter og informasjon. 

BRUK RADET 
Det bar ikke vrt iett a drive 

Radet i disse fern arene. Vi bar 
utallige ganger bedt om infor-
masjon fra de forskjellige iagene 
og for eks. tidspunkt for konser-
ter slik at koiiisjoner kan unngas. 
Vi mottar darlig respons pa vare 
henvendeiser og resultatet blir 
kollisjoner av konserter here 
ganger. Alle taper pa dette. Ikke 
minst det arrangerende lag nar 
publikum svikter. Det er dess-
verre slik at i Enebakk bar vi tre 
kretser. Dette gjelder ikke bare 
valgkretser og skolekretser, men 
det gjeider ogsa i vrt musikkliv 
dessverre. Vi holder konserter, ja, 
men for hvem? Jo, for oss selv. 
Hvem i fra Ytre kan Si de gar pa 
konserter arrangert av et Flate-
oy-iag eiier ornvendt? Vii vi ha 
Jet silk? Burde det ikke alier 
aelst vre slik at musikklivet 
kommer hele Enebakk til gode? 
Vi bar et yrende og sterkt vok-
sende musikkiiv. Dette ma vi ta 
godt vare pa. Vi kan ikke la det  

strande pa grunn av for dâriig 
respons fra vare egne. Musikkii-
vet er et tilbud til alle i Enebakk. 
Hvordan skal vi greie det? Jo, 
bruk oss i Radet. Vi bar paiagt 
oss selv a gi informasjon videre 
til aile. Silk at able far vite hva 
som hele tiden foregar i Ene-
bakk. Vi er til for a la oss bruke. 

SØRGELIG MØNSTRING 
Enebakk Sang- og Musikkrad 

hadde i 1986 pa programmet a 
avvikie Ungdommens Kuitur-
mØnstring. Arrangementet ble 
avertert I Vignett og melding om 
mønstringen ble sendt til able 
skoler, inki. ungdomsskolene, 
speidern og alie ungdomsklub-
bene. Vi fikk pameidt to grupper. 
SØrgelige greier. Arrangementet 
ble derfor aviyst pa grunn av 
manglende oppslutning. Det er 
virkeiig trist, nâr vi vet at veidig 
mange under 20 ar driver med en 
elier annen form for teater/revy 
(som var arets tema). Ungdom, 
hvor er dere? 

PROVER IGJEN 
11987 prØver vi pa nytt. Tema-

et denne gang er musikk. Ung-
dommens KulturmØnstring er en 
musikkfestival for ungdom mei- 
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Apsmelding for Enebakk 
Landbpukslag 

Anne-Marit NSS er 26 ár. Et-
ter et forkurs pA landbruksskoie, 
har hun gàtt fire âr pa landbruks-
.hØyskolen pa As. Her tok bun 
alsidig landbruk. Senere har hun 
jobbet hjemme pa garden Nes pa 
Hammern. Denne er det menin-
gen hun etterhvert skal overta. 

Garden er med dyrka mark pa 
300 kv.m. 11983 bygget de nytt 
fjØs og har na utvidet meike-
produksjonen. I hele tatt er det 
stor meikeproduksjon i Enebakk 
sammenhignet med andre kom-
muner i Akershus, opplyser den 
nytilsatte herredsagronomen. 

JORD OG 
KONSESJONSLOVEN 

Anne-Marit sier den nye job-
ben krever hun ma sette seg inn i 
mange ting. Lover, spesielt jord 
og konsesjonsloven, ma hun ha 
god kjennskap til. 	ForeiØpig 
har det vrt en del kursvirksom-
het, blant annet et nybegyn-
nerkurs for herredsagronomer pa 
Sem. Utover hØsten vii mye av 
tiden gâ med til aviinsskadene. 
Hun kan fortelle at Enebakk er 
butt meget hardt rammet. Av 
rundt 150 som driver med gras og 
kornproduksjon, regner hun med 
a fá inn skademeidinger fra 60.1 
Ytre bedre enn eiiers i bygda. 
Spesielt har bakkeplanert ieir-
jord vmrt utsatt. 

SAKSBEHANDLER FOR 
LANDBRUKSNEMDA 

Anne-Marit skal vre saksbe-
handier for landbruksnemda 
sammen med herredsskogmester 
Asmund Jahr. Hun tar seg av 
jordbrukssaker, mens han tar seg 
av skogbrukssakene. 

Admenistrere iandbrukssaker i 
kommunen er ogsâ en oppgave. I 
den forbindelse far hun inn sØk-
nader om lan og tilskudd til drift-
sutbygging. 

Fagveiledning star ogsâ pa pia-
nen, men dette blir det iiten tid 
til. Eilers skal hun arrangere fag-
mØter med landbruksfagiige or-
ganer. 

STORFEHOLDERE 

I vinter satses det pa miljØska-
pende virksomhet for storfe-
holdere. Hun vii arrangere gren-
demØter der aktuelle temaer 
rundt storfedrift vii bli tatt opp. 
Dette hâper hun kan styrke ku-
miljØet i bygda. 

LIKER JOBBEN 
Anne-Marit NSS trives i den 

Giop dot bra 
Drivs hândbaiijenter, piker 14, 

har startet serien bra. 28/9 spilte 
de sin fØrste kamp. De mØtte Fa-
gerstrand i Nesodden og vant 
13-9. 12. oktober slo de Stabekk 
16-3 i Mjrha1ien og sØndag spil-
te de en uavgjortkamp mot Váie-
renga i Traff-opphallen. Trener 
Liv Karison sier til Vignett at det 
var en god kamp. Srlig for-
svaret gjorde en bra jobb. 

STOTTE TIL 
BAN EGOLF 

Kulturstyret vedtok i tors-
dagens mote a beviige kr 1 500 til 
oppstartingsstøtte til Enebakk 
banegoif Kiubb. 

Store Dagep 
Da Enebakk Idrettsforening la-

get jubiléumshefte i forbindelse 
med 50-arsjubneet, fikk man lane 
en bok med tittelen Store Dager i 
Norsk Idrett.  

nye jobben. Lokalene er fine og 
foika pa kontoret hyggelige. 
-Men mange forventer visst at 
jeg skal kunne alt. Jeg har mat-
tet lre a svare at noe ma sjek-
kes fØrst.  Det er bedre enn a ta en 
sjanse og feiie. 

Hun vet det ikke vii bli noen 
lett oppgave a vre herredsa-
gronom I sin egen bygd. Noen 
upopuire avgjØrelser ma tas, 
men hun háper det vii gá greitt. 
Tross alt regner hun med a bli I 
Enebakk ogsa etter at âret som 
herredsagronom er over. 

Bistand til 
idpettsplan 

Idrettens kontaktutvalg arbei-
der for tiden med en idrettsplan 
og har i den forbindelse sØkt kul-
turstyret om bistand til 
sekretrarbeid i forbindelse med 
pianen. Kuiturstyret gikk I tors-
dagens mote inn for a imØtekom-
me søknaden med 5000,- for-
utsatt en tilleggsbevilgning pa 
dette beiØpet. 

Boken er ievert videre fra 
hefteskribentens hand, men hus-
ker imidiertid ikke til hvem. P0-
enget er at bokens eier aidri bar 
fâtt den tilbake. 

Hvis noen har en bok med den-
ne tittel i hylia - men ikke vet 
hvor den kommer fra, er det 
hØyst sannsynlig at det kan dreie 
seg om det bortkomne eksempia-
ret, og vi ber om at vedkom-
mende tar kontakt med Vignett, 
som da vii formidie boken videre 
til eieren. 

Styret bar i aret bestattet av: 
Formann: Hovel Heiaas, nestfor-
mann: Christian Brevig, kas-
serer: Øivind SØriie, sekretr: 
Erik Slette, studieleder: Tove 
Hagen. Mediemstaibet bar i ar 
vrt 142. 

Virksomheten i are? 
Det er avhoidt 8 styremøter og 

behandlet 15 protokoiiførte sa-
ker, i tillegg er det arrangert 4 
fagmØter. Mediemsfesten sam-
men med Enebakk Bondekvin-
nelag vii bli avholdt 1. november. 

Det bar i perioden vrt et godt 
samarbeid med iandbrukskon-
toret, og noen av mØtene bar 
vrt feuiesarrangement med 
dem. Styret vii takke iandbruks-
kontoret for all hjebp, og haper pa 
godt samarbeid ogsâ i fremtiden. 

Av arrangement og saker som 
er behandiet i styret, vii vi nevne: 

26.11: økonomimØte med kon-
sulent Knut Heie, Norges Bonde-
lag, som tok opp driftsiedelse, hi-
nansiering og skattespØrsmai, og 
skogkonsulent Bjarne Oppegard, 
Nedre Giommen skogeierfore-
ning, som tok opp skogavgift og 
avvirkning. 

30.1.: MedlemsmØte om jord-
bruksforhandlingene med BjØrn 
A. Opsahi. 

154.: Varonnmøte hvor ringie-
der Eriing øverjordet gay oss 
nyttige varonntips, og Hiidegunn 
Hansen fra FelleskjØpet snakket 
om sprØytemidier. Det var svart 
godt fremmØte, Ca. 65 stk. 

5.8.: Enebakk landbruksiag 
stiite 20 vakter pa 4Hs bandsleir I 
As. 

Styret bar drØftet driftsøkono-
misk radgivning for Enebakk, og 
vedtatt at Enebakk blir tiisluttet 
Romerike DriftsØkonomiiag med 
kontor I Skedsmo. Styret har i 
tiliegg drøftet <<Regnskapslags-
situasjonen>' I Enebakk. Vi kom  

til at Enebakk og Rlingen regn-
skapsiag var moden for en re-
organisering. Dette arbeidet er 
ikke avsiuttet enna. 

Styret har i perioden sendt Ut-
taielse til Akershus Bondeiag om 
jordbruksforhandlingene og Nor-
ges Bondelags handiingspro-
gram for perioden 1986-88. 

Mina og Jacob Mysens 
legat 

Det er i ar ikke debt Ut midier 
fra begatet. 

Styret bar gâtt gjennom med-
bemslistene for a se om det var 
noen endring i navrende pro-
duksjon i forhoid til I fjor. Dette 
for at den produksjonsavhengige 
deien av kontingenten skal bli 
riktig. De som blir berØrt av 
endringen blir kontaktet. Vi vii 
samtidig be medlemmene varsie 
styret i landbrukslaget dersom 
det gjØres forandringer i pro-
duksjon og produksjonsomfang. 

Floghavreaksjonen 
36 bruk i Dalefjerdingen og pa 

Hammeren ble besØkt av mark-
vandrer Tord Viggo Thorshov. 16 
brukere Ønsket ikke besØk. Det 
er na registrert floghavre pa 28 
bruk i Enebakk, og styret vii I 
den forbindelse oppfordre aile 
kornprodusenter til a ta imot tii-
budet om markvandrer. To par 
Øyne ser bedre enn ett. 

Studiearbeid 
Det har vrt 2 ringer med tema 

samvirke i framtid, framtid I 
samvirke, og 3 ringer med tema 
jordbruksforhandlingene. 

Formann og noen av styremed-
iemmene bar vrt pa tillits-
mannsrnØter og sonemØter. 

Styret takker for samarbeidet 1 
aret som har gatt, og vii Ønske 
det nye styret lykke til. 

Styret 



Salget som: fopsvant MjjE RB'ANEN KLAN. 
Zan Zara heter butikken og 

salget skulle vrt stort. Levis-
bukser, dunjakker, skjorter og 
bluser ble anonnsert, men fØr  avi-
sa kom ut var varene borte. Ty-
ver hadde brutt seg inn i nattens 
mulm og mØrke. Innbruddet 
skjedde natt til 21,oktober og va-
rer for mellom 50 og 70 000 kroner 
forsvant fra klesbutikken i Ytres 
nye senter. 

Innehaver Jack Johnsen er for-
tvilet. Salget kunne gitt mye til 
en nystartet butikk. Dessuten 
ma han ut med en egenandel pa 
5000 kroner. 

Til Vignett sier Jack det kan se 
ut som et bestillingstyveri. Levis-
bukser i store stØrelser  ligger 
igjen. Slik er det ogsa med andre 
klr. Et par plagg henger til-
bake. 

-En gang til kommer de ikke 
inn her, sier Jack Johnsen 
innbitt.-NA tar jeg med meg 
schferbikkja og sover i butik-
ken! 

Jack Johnsen er blittfrast-
jálet alle dunjakkene som 
skulle vcert pa salg. 

Endelig er Mjcerbanen kiar! 
Det er pa tide a legge seg i 
trening. Til váren kan du 
kempe med kiokka og naboñ 
pa Mjarbanen. Anieggsgart-
ner Thorvaldsen har gjort en 
klempejobb og ná ligger rod-
stubben ferdig. Likevel er det 
nok best du venter lilt med a ta 
beina faft pa banen. Den bør 

fâ 	iigge i f red frem til 
vàren. Arbeidet er gjort av 
Thorvaidsen.i tillegg er det 
lagt ned mange arbeidstimer 
fra grupper i idrettslaget som 
vii bruke anlegget. 

Friidrettsgruppa mener re-
sultatet hittil ser strálende ut. 

  

 

VIGNETT 

Clifford Chri4.0t..tiansen 
60 Lw  i butikken 	 

Om han grát da han ble født skal were 
usagt, men i en alder av 77 âr, er iallefall aidri 
et skøyeraktig smil langt unna. Ni mâneder 
gammel kom han med foreidrene fra Amerika 
til Enebakk. De skulle ta over butikken til be-
stefar pa Flateby. 

Clifford Christiansen er navnet og iâr har 
han jobba 60 ár i butikken. 

Clifford Christiansen harjobba 60 aT i butikken. 

ten ikke at folk yule handle. 

KJOTTDEIG TIL 6 KRONER 

1 

Butikken slik den sà ut i 1916. (f.h) Margit Ekeberg(kona til bakeren), Helga 
Christians en(Cliffords mor), Petra Ruud, Marta Skaug(fra Bâstad) og SØren 
Olsen(gift med sØster til  Cliffords mor) 
I bakgrunn ser vi Anton Christiansen(Cliffords far) 

FORANDRINGER 
Clifford sier bestefaren startet 

butikken rundt 1910. Siden den 
gang er det butt gjort forandrin-
ger bade i navn, beliggenhet, pri-
ser og utvalg. Sundby, Sundbys 
efterfØlger og Clifford Christi-
ansen er noen av navnene. 

Vareutvalget har forandret seg  

ganske radikalt. Det er ikke sä 
lenge siden man ikke fant to-
alettpapir i hyllene, sier han. 
"Nasjonen" og "Tidens tegn" var 
fuilt brukbare, og gjorde samti-
dig det nødvendige  aerend til en 
koselig lesestund. 

Trangt i butikken var det len-
ge. Ja, egentlig forstâr han nes- 

I regnskapsbØkene er det ogsá 
etterhvert butt flersifrede tall. En 
titt i ei gammal bok, viser ei reg-
ning pa 71 kroner og 50 ore til Ti-
deman. Idag kjØpes det her inn 
for 12-15 000 kroner. Han kan og-
sâ erindre at en kilo kjØttdeig ko-
sta under 6 kroner. 

Clifford startet for fulit i butik-
ken i 1926, da var han akkurat 
ferdig med Otto Treiders handel-
skole. -304Lra var dárlige tider, 
husker han. -Fabrikken var blitt 
nedlagt, over 100 mann gikk ar-
beidsiedige. Tvangsarbeid ble 
startet. Det var veien oppover 
mot Nosa som ble gravd ut. Hver 
morgen gikk det buss fra Flateby 
til Ytre. Buss-sjâføren tok en tur 
pa Vàg a fiska mens de andre job-
ba. 

Den tia gikk det ikke noe sr-
hg bra for butikken. Folk hadde 
jo ingen ting a handle for. Ogsâ 
under krigen var det smal-Hans. 

TUNGVINDT 
A jobbe i butikk var nok at-

skillig mer tungvindt for. Clifford 
forteller melet kom i 100 kilos 
sekker, mens sirupstØnnene vei-
de 330 kilo. -Det ble en del tunge 
lØft, dessuten skull* alt veies 
opp. Hadde skuffer med sukker, 
mel og kaffe under disken. Etter-
hvert ble vi sâpass lure at vi vei-
de opp en del pa forhánd. Ofte 
sto jeg til to om natta for a giØre 
cienne jobben. Sa var det opp 
klokka syv om morgenen igjen. 
Noen ferie har det sjelden vrt 
tid til, skjØnt ei uke pa jakt har 
det ailtid blitt. Jakt og fiske er 
nemmelig min store lidenskap. 
Resultatet har aldri butt noe 
srlig, men morro er det. Fleske-
panna og kaffekjelen er viktige 
elementer for ei gojakt. 

Ogsa i th-  er det blitt tid til en 
tur pa fjellet. Dessuten gar han 
hver sØndag en tur innover i mar-
ka. 

BORTLEID 

Butikken har ikke hele tiden 
vrt i slektas hender.  . En fern ars 
periode ble den leid ut til øyvind 
østvaag. Ogsa da hjalp Clifford 
ul. Men bare etter fire ar, be-
stemte datteren Kari seg til a 
overta butikken. Pappa Clifford 
advarte henne i det lengste. Han 
visste det var hardt arbeid. Men 
det ble likevel til at hun overtok 
sammen med mannen Paskuale 
Leone. 

Clifford Christiansen er frem-
deles med og hjelper til. -Man ma 
vre litt i sving for ikke a ratne 
bort!, sier han og kommer med et 
lurt, skØyeraktig  smil. 

FoIg med 
i 
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lemmer i hele verden. 
KLUBBER 1 70 LAND 

VIGNETT 	  
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HØstfest er det store høydepunktet  for 
4H. I âr runder den norske organisasjonen 
50 ár-Dette markerte Ørnøye med en kjem-
pefest pa Bøndernes hus lørdag. 

Storsalen var fylt av foreidre, gjester og 
medlemmer rundt langbord. I lillesalen var 
medlemmenes fagoppgaver utstilt. Disse 
var gjennomførte og varierte. 

Elin Slette imponerte med sine flotte duker i hardangersØm. 

Disse har jobbet seg gjennom 
hele merkesystemet. noe som 
tar seks ar. Utdeling av nàla 

BjØrn Oppegàrd som de làner 
lokaler. Larsbrátan av. I til- 
legg 

 
fikk de svenske gjesi. 

sendte gnisten. 
Gnisten er et hàndtrykk som 

sia 
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ment i februar. 
Fire jubileu.msplatter ble 

delt Ut. Personene som har 
fortjent hedringen, var fjorâ-
rets klubbleder Terje Haug, 
hjelpeleder Astrid Fossum og 

Arrangementet ble avsiut-
tet med at alie 4H medlem-
mene sto i en stor ring og 

Det blir mange, for ifØige 
Martin BØhler eksisterer 
kiubben i mer enn 70 land. 

M 
Geir Bylterud har hatt jakt og veiding som opp gave 

Klubbledere i ørnØye  er 
Martin BØhler og BjØrn Bylte-
rud. Martin forteller til Vig-
nett at Enebakklubben ble 
startet i 1978.En av initiativ-
tagerne var Olav Vik som sit-
ter i styret i Akershus 4H. 

I dag har kiubben 33 med-
lemmer. Disse er i hovedvekt 
fra Hammeren Dalefjerdingen 
og Kirkebygden. Oppgavene 
deres var stilt Ut i lillesalen og 
disse var imponerende og 
spente over et vidt spekter. 
Her var blant annet baking, 
snekring, hundestell, pryd-
sØm, jakt, kalv og kanin. Hele 
16 fagledere hadde hjulpet til 
for at bredden i oppgaveval-
get kunne bli sá stor. Disse 
fikk en velfortjent blomsterk-
vast. 

ALLSIDIG 
En allsidig organisasjon er 

4H. Titter man pA Arsplanen 
finnes alt fra grØtmØter, leirer 
og mediakurs til ostemØte, 
kostymerenn og aspirant-
lederkurs. 
Volleyball er den internasjo-
nale sporten. ørnØye har ogsâ 
innenfor dette feltet ei aktiv 
gruppe. Spillerne trener en 

gang i uka, og deltar blant an-
net pa en del cuper. 

FESTEN 
Mange gjester kunne for-

syne seg av gryteretten pa 
bøndenes lØrdag. BesØk var 
det til og med fra Sverige. 
Dette var 45 4H ledere fra Hal-
land som var pa kurs i Oslo. 
De Ønsket a ta deli en norsk 4 
H fest.Disse uttrykte spesiell 
beundring for fagoppgavene i 
ørnØye. 

Skuespi]l ble framfØrt bade 
av aspiranter og seniorer. De 
yngste spilte et eventyr om 
Askeladden, seniorene frem-
førte et stykke skrevet av dra-
magruppa ved Enebakk ung-
domsskole. 

MERKER 

Merker ble delt Ut. For a fâ 
disse matte fagoppgaven v-
re godkjent, og oppmØte pa 
lagsaktiviteter vre minst 50 
prosent. 4 ungdommer fikk 
bevis pa at de har oppnádd 
plakettnála. Dette var Tord 
Viggo Thorshov, Geir Bylte-
rud, Siw Bylterud, og Vidar 
Degrum. 

lom 12 og 20 âr. Vi understreker 
denne gang at det gjelder alie for-
mer for musikk. Det blir satt opp 
en kiasseinndeling som viser at 
hele musikk-omràdet er med. 
Inndelingen er pop/rock - viser - 
folkemusikk - revy - kiassisk 
musikk - religiØs musikk - diver-
se underholdningsmusikk. MØn-
stringen er ingen konkurranse, 
men skal vre en festival som 
skal vise hva ungdommen bruker 
fritida si til. Solister og grupper 
pa inntii 20 personer kan delta, 
og vi oppfordrer sriig originale 
sammensetninger av instrumen-
ter og stemmer til a lage et inn-
slag til mØnstringen. Bruk fan-
tasien! Alt for mye av ungdom-
mens kulturaktiviteter foregár i 
dag i lukkede ungdomsmiijøer 
uten at den kommer fram for et 
stØrre publikum. Vi vii gi alle 
sjansen til a sta fram enten de 
spiller funk elier barokk, rock el-
ler gammeldans. Ungdommens 
kulturmønstring vil bli en arviss 
tradisjon med hvert ar sitt tema. 
Neste gang musikk er tema, vil 
bli først om en tre-fire ãr. Ikke la 
denne sjansen ga i fra deg. La oss 
vise hele bygdas befolkning hvor 
aktivt og ievende Enebakks mu-
sikkliv er i dag, ogsâ blant ung-
dommen. 

Karin Myhre 
formann 

Unni Krogstad har hatt baking som opp gave 



Annonser leses 
av folk flest r 

FNOF da9
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Pa 
Ha.uglia skole 

Grunnet planieggingsdag 
ble FN-dagen pa Hauglia 
skole mcirkert alierede tors-
dog. I anledning dagen hadde 
de besok av Fiateby Barne-
hage, forskolen og foreidre. 

Elevene sto selv bak mye av 
arrangementet. Lodder ble 
solgt til inntekt for TV-aksjo-
nen. Premiene var i hovedsak 
flotte elevarbeider, men ogsâ 
gayer fra foreldre og iaerere. 
Poser med boiler fant man og-
sá pa gavebordet. Disse var 
laget av tredje kiasse dagen i 
forveien. 

Rundt i lokalet var det pyntet 
med selvlagde fredsduer og i 
kafeteriaen stilte foreidre med 
kaffe 09 kaker. Ogsá pengene 
her gikk til Kirkens Nodhjelp. 
Materiale fra UNICEF, som ka-
lender og oppgavekort, kun-
ne kjopes. 

Ellers var det underhold-
fling. Larer Jorund Sand for-
talte litt om grunnen til at vi 
feirer FN-dagen og barna bi-
dro med flotte innslag. 

Rektor Jof rid Kongsnes opp- 

lyste til Vignett aide pa skolen 
hadde hoff lange forberedel-
ser til dagen. De hadde fuigt et 
meget godt oppiegg, utarbei-
det av Kirkens Nødhjeip. Ons-
dag hadde de sett en film fra 
Bangladesh. Tidligere hadde 
de blant annet gait fredssti og 
haft fredssamlinger. 

John Cato Kristiansen gàr i 
andre kiasse. Han kan fortelle 
de markerer denne dagen for 
a hjelpe barn i andre land. - 
lkke aile land, men der de ik-
ke har râd til bred og mat, 
sânn som i Afrika. 

De har snakket en del om 
det pa skolen 09 sett en film. - 
Pa filmen tok de opp mokk fra 
kua og la del pa gulvet silk at 
maten skulle holde seg frisk 
og god. 

Kristina Johansen er 6 1/2 ar 
09 gár pa førskolen. Hun sier 
de skal hjeipe barn i andre 
land som ikke har sà mye pen-
ger. - I gâr klipte vi brune og 
hvite mennesker. Vi har 
FN-dag for at folk i hele ver-
den skal bli enige om ting. 

Lcerer Jorund Sand hadde med seg mange ting lagt i 
andre land. Her far en av elevene prØve en poncho. 

John Cato sier de markerer F.N-dagen for a hjelpe barn 
i andre land 

Kristina sier vi har F.N-dag for at folk i hele verden skal 
bli enige. 

VIGNETT 

Lite eller stort! 
A lie har en sjanse til a skaffe seg 
el elegant baderom. Det er ikke 
storrelsen det kommer an pa, men 
mobler og utstyr. Losningene er 
utallige, og det erflere modeller a 

Elegant og praktisk 
Moderne termostatbiandere er 
enkle a bruke, og gir automat isk 
riktig temperatur pa vannet. 
Du slipper iskalde eller skoldhete 
overraskelser. A lie ettgrepsblan- 

innebygget skoldesperre 
(barn esikring). 

TI fllelø fl fl 

kr 140,- eks ki. moms 

fl 
JOHN A. ANDRESEN 

itY UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID 

FOSS Sf11 hn 

H;it JAn 
Beverveien 11 

F. 	 1914 Ytre Enebakk 
T11, 111) 92 48 92 

<<effekt>> HVITT 

Mattsson  

Ejnj[jR!irjn 

I 

rTh 
Dusj 
termostat- 
batterihvitt: kr 1.150.- 

Enebakk 
v/Trygve 

Vâgiiveiefl 

Popleggwbedpift 
Andresen 

25 
Eksempel 

vist 	 
ovenfor: 
SOM batten 

L ~20% 
eks. servant og armatur 

Servant- 
hvitt: kr 950. 

TIf. 92 43 54 

Apent mote 
om boligm  

politikk 
ml Torsdag 6.november blir 
det àpent mote pa Herredshuset 
om boiigpoiitikk. Det er Ekebeg-
dalen og Kirkebygden partilag 
som arrangerer mote, og inn-
ledere er formann i bygningsrâ-
det, Jorunn Buer og Tomtesel-
skapets formann Arne Svarthol. 
Sistnevnte vii ogsá informere om 
forhoid angâende Prestâa, og 
hva som kan gjØres her. 
Trekkspiilgruppa Frisk Luft sØr-
ger for hyggelig underhoidning, 
og inntekten av kaffe/kakesaig, 
samt utiodning skal skaffe pen-
ger i kassa til flaggstang ved 
trygdeboligene i Kirkebygda.Se 
forØvrig annonse i neste ukes 
Vignett. 

HUSM 
konsept 

FØrstkommende sØndag 
blir det igjen huskonsert hos 
ekteparet AambØ pa Kopàs. 
Denne gangen vii Hans 
ButenschØn fortelie am Hai-
ku-dikteren Basho, og han vii 
ogsâ framtre eksempier pa 
noen av diktene, som er over-
satt av Arne DØrumsgaard. 

2: 	 forsCker vi / 
mikse lyrikk og musikk, for-
eller Marit Osnes AmmbØ, 
som ogsá kan opplyse uinn-
vidde am at Haiku-dikt er en 
japansk form hvor diktet har 
en kort bestemt oppbygning. 
Formen er en gammel ja-
pansk tradisjon hvor man 
med knappe vendinger for-
midier sanhheter. 

Eliers pa programmét den-
ne sØndagen pa Kopás star 
sanger av Arne DØrumsgard, 
musikk av Waif. Det er Marit 
Osnes Aambø som framfØrer 
sangene akkompagnert av sin 
mann Arild AambØ. 

Folq med 
I 

iuermiljoet 
LES 

I•ijiuctt 



SPORT SPORT SPORT 

Ppemiu...td.eling 
p0 

a M_jwP 

imm 
Velfortjente premier etterflott innsats. 

Auksjon pa 
Iørdag eller 
sondag? 

FøIg med I 
váre annonser! 

5e"06 404e#U19 

fVIA
SALGSUTSTILLING 
LERIER AV SIGMUND ARsETH 

Avholdes I GALLERI NYGARDS 
lokaler, Nygârdsvn. 8, 1911 Flateby 

APENT: 
Lord. 1/11 	  kI. 15.00-19.00 
Sond. 2/11, lord. 8/11 og sond 9/11 	  kI. 11.00-17.00 
Fred. 7/11 	  kI. 17.00-20.00 

VELKOMMEN! 

VIGNETT 

lwwmmmmmml1 

LØrdag var det pre-
miutdeling for klubb- 

--niesterskap og karu-
sellØp i Driv. 50 lØpe-
re hadde svetta seg 
til velfortjente pre-
mier, av disse flest 
barn. 

Som underhoidning hadde led-
elsen i friidrettsgruppa valgt a 
droppe videoboksen til fordel for 
en spØrrelek.  Dette var meget p0-
pulrt og satte fart i de smâ grá 
bade hos barn og voksne. 
Ellers var som seg hØr og  bØr 

pa slike tilstelninger, kaffen 
varm og kakene mange. 

FA DELTAGERE 

Litt trist var det kanskje a se at 
deltagerantallet 1 lØpsØvelser  de 
siste árene har gâtt drastisk ned. 
Formannen 1 friidrettsgruppa 
Oddvar Stubberud, sier til Vig-
nett .en ârsak kan vre at det nâ 
finnes mange flere tilbud enn 
tidligere. Blant annet er det stor 
aktivitet I Mjrhallen.Han hâper 
den nye lØpebanen  kan inspirere 
til stØrre  rekrutering i friidrett. 
Samtidig mener Stubberud de 
hittil har brukt mye tid pa a leg-
ge de ytre forhold til rette. Na ha-
per han de kan konsentrere seg 
om det sportslige. 

Resultatliste I.L. Drivs 
klubbmesterskap 

Jenter 1978: 
1. Chathrine Furulund 1.18. 
Gutter 1978: 
1. Roar Sandem 1.08, 2. Brede 
østvâg 1. 15, 3. Marius LindstrØm 
1. 17, 4. Rune Berg 1. 19, 5. Kim Es-
bjug 1.20, 6. Reidar Gravlien 1.21. 
Jenter 1977: 
1. Ingeborg Enger 1.10, 2. Vibeke 
Myhre 1. 15, 3. Laila Eriksen 1. 16, 
4. Laila Sletten 1.19,5. Marit Bog-
nerud 1.27. 
Gutter 1977: 
1. Henrik Eide 1.08, 2. Christian 
Fjelstad 1.09, 3. Endré Marken 

1.15, 4. Lasse Thorsen 1.16, 5. El- Jenter 1978: 
vind Ungersnes 1.18. 	 1. Cathrine Furulund. 2. Karl 
Jenter 1976: 	 Bognerud, 3. Mari Berg. 4. An- 
1. Marianne Skar 3.O-- 	n-MaritEngesnes, 5. Kjersti En- 
Gutter 1976: 	 ger. 
1. Bernt Myhre 2.44. 	 Jenter 1977: 
Jenter 1975: 	 1. Ingeborg Enger. 2. Vibeke 
1. Silje Christiansen 2.36, 2. Vi- Myhre, 3. Laila Eriksen, 4. Marit 
beke JOhansen 2.57. 	 Bognerud. 
Gutter 1975: 	 Gutter 1977: 
1. JØrn  Ege 2.21, 2. Christian HØe 1, Henrik Eide, 2. Endré Marken, 
2.28, 3, Henning Stubberud 2.37, 3. Eivind Ungensnes. 
4. Peder Enger 2.57. 	 Jenter 1976: 
Jenter 1974: 	 1. Heidi Knutsen, 2. Marianne 
1. Katharian Hàkonsen 2.31, 2. Skàr, 3. Line Gjevik. 
Elin NØkleby  2.42. 	 Gutter 1976: 
Gutter 1974: 	 1. Roar Martiniussen, 2. Bernt 
1. Aslak østvâg 2.19, 2. Henning Myrer. 
Sther 2.43. 	 Jenter 1975: 
Jenter 1973: 	 1. Silje Christiansen, 2. Vibeke 
1. Anja HØnsi  2.39, 2. Trifle Bu- Johansen. 
sengdal 2.54, 3. Ingvill Skàr 2.58. 	Gutter 1975: 
Gutter 1973: 	 1. Henning Stubberud, 2. Peder 
1. Tommy Gravlien 2.25, 3. Ha- Enger. 
yard Stubberud 2.31. 	 Jenter 1974: 
Jenter 1972: 	 1. Katharina Hákonsen, 2. Elm 
1. Christine Teig 6.42. 	 NØkleby. 
Gutter 1972: 	 Gutter 1974: 
1. Martin Opsahi 5.50. 	 1. Aslak østvâg. 
Menn 29-34 âr: 	 Jenter 1973: 
1. Sverre Gjestand 11.02. 	1. Anja HØnsi,  2. Trine Buseng- 
Menn 35-39 ãr: 	 dal, 3. Ingvill Skár, 
1. Jan Skâr 11.19. 	 Gutter 1973: 
Menn over 40 âr: 	 1. H.vard Stubberud. 
1. Oddvar HØnsi  10.55. 	 Jenter 1972: 

1. Christine Teig. 
Resultater I.L. Drivs 	 Gutter 1972: 
løpskarusell: 	 1. Martin Opshal. 
Gutter 1978: 
	

Menn 35-39 âr: 
1. Roar Sandem, 2. Marius Lind- 1. Jan Skâr. 
strØm, 3. Rune Berg, 4. Kare Menn over 40: 
Knutsen 5. Kinn Esbjug, 6. Ei- 1. Oddvar HØnsi. 
vind Eriksen, 7. Gerje Busengdal. 

Svapt dag for Driv. 
Kari Ellen Sigstad 

SØndag spilte Drivs dame og herrelag basket-
kamper i Mjarhallen. Det ble tap for begge 
lagene , men likevel ble det til tider vist farts-
fylt og morsom basket. 
Men hvor var tilskuerne denne sØndagen? 

Spillerne savner folk som kommer og ser pa. 

DAMELAGET 
Damelaget til Driv ligger I tre-

dje divisjon. De har en stall pa 
mange unge, urutinerte spillere I 
tillegg til de mer etablerte pa la-
get. ForelØpig bar de vunnet to 
og tapt en kamp. For a holde fØl-
ge med de Øverste lagene pa ta-
bellen, matte de vinne kampen 
mot Bergkameratene sØndag. 
I første omgang var det lite 

som stemte. Spillerne var pas-
sive og tafatte i angrep. Det ble 
brukt liten tid til a bygge opp an-
grepet, og avslutningen ga resul-
tater .Drivdamene begynte a yin-
ne ballen under kurven. Spillerne 
turte ikke gjØre  noe selv. Annen 
omgang endte da ogsa uavgjort. 
men likevel ble det tap, 51-29. 
Forsvaret fungerte bra under 

hele kampen, og dessuten spilte 
Monica Krogseter godt for 
Driv.Hun ble toppscorer med ti 
poeng. 
Mette Andersen. en annen sen- 

, St 

Drivs basketjenter tapte søndagens kamp i Mjcerhallen 

HERRELAGET 
Driv herrelag spilte mot LØ-

renskog. Laget ligger i fjerde divi-
sion og har tapt og vunnet en 
kamp. Laget lider under mangel 
pa spillere og trener. Det ga ogsa 
utslag under kampen. 

LØrenskog la et ann et sterkt 
press helt fra start og overrump-
let drivspillerne som virket lite 
samkiØrte. Et tafatt forsvar ga 
gjestene fritt spillerom. Mange 
sleivpasninger gjorde ogsa sitt til 
at LØrenskog  ledet 29-9 etter førs-
te omgang. 

Etter pausen bedret tempoet 
seg noe, men fremdeles med usik-
re avslutninger og pasninger. 
Drivspillerne var passive under 
kurven og kondisionen holdt ik-
ke hele kampen. 
En positiv overraskelse var 

imidlertid John Sydtveit, en ung 
lovende spiller. Han er rask og 
scone 8 poeng. 

tral spiller spilte ogsã bra. Be-.# Toppscorere ble Bjorn Mung -
rgkameratene hadde hele tiden jeld med 11 poeng . Drivspillerne 
kampen under kontroll sa sett ga uttrykk for at de spiller basket 
under ett endte poengene hos mest for goy. Stillingen ble 78-33 
riktig lag. 	 til LØrenskog. 



Det nye MOBELHUSET 
Enebakk 

søker etter 

ARBEIDSVILLIG OG 
NEVENYTTIG UNGDOM 

over 18 ár m/sertifikat. 
Henv. mellom kI. 8-17 i tlf. 92 6450. 

Burstad Mobelverksted A/S 

iIifHObIse4 Lqeo' 
Aly ftk 

YTRE ENEBAKK 
BL OMSTER 

HURRA! 
Vi har utvidet blomsterbutikken i Váglivn. 9. 

Dette ma feires med en mengde 

KJEMPETILBUD torsdag, fredag og 
lørdag. Da byr vi ogsà 15a'kaffe med noko attAt 

Dessuten: Torsdag overraskelse 
til alle kunder! 

HILSEN METTE OG EVA 

De ringer - vi bringer 

Beftidsiobb s-kogbpuk? 
Arbeidsvillig medarbeider, heist med landbruksbak-
grunn, sØkes til var. skogsarbeid pa Haugstein gard, Fla-
teby. 
Mest vinterarbeid, men fleks. arbeidstid etter avtale. 
Jobben kan gjerne komb. med arbeid pa egen gard. 

Henv. 92 80 52 

 

Riktig telefonnn 
til 

FLATEBY PM'hTfl11h%1k101b' 

er:92 80 32 

 

  

Billakkering/smâskader 
Utføres raskt og rimelig til faste forhándspriser. 
Topp moderne utstyr. 

TOMTER LAKK A/S 
VEGAR FABRIKKER, 1825 Tomter, tlf. 92 23 97 

 

I 

  

  

  

GULVSUP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

 

    

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL S 
Af%L 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brodholt, Tomter 	- 
TIf. 92 26 10 	w 4 

Bruk VARMEKONTO hos TEXAC. 

GLA-SSFIBERSTRIE- 111r50 
Br. 90 cm. Pr. m2  fra 

VGNETT 

BEGRAVELSESBYRAER 

  

 

STILLING LEDIG 

  

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

Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3— 1400 Ski 

(02)*87 30 60 
HELE DOGNET 

Mums Blomsterforretrirng 
og Begravelseshyrã 

Holger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrøm 

T&efon blomsterforretning 7114 11 
Telefon begravelsesbyrâ 71 48 30 

KUNNGJORINGER 

0-gruppa 
Arsmøte hol-
des onsd. 29. 

okt. ki. 19.00 pa Klubbhuset. 

Folkebadet 
pa Enebakk ungdomsskole 
er âpent fredager mellom ki. 
18.00 og 21.00, med ifnntak 
for skolens ferier og fridager. 
Inngangspenger: Kr 4,-/6,-. 

Skolesjefen 

ENEBAKK 
KOMMUNE 

Karl Lund og 
Br. Legat 
Rentene av legatet skal 
deles ut til ungdom i 
Enebakk som skal gjen-
nomgá landbruksskole, 
fylkesskole, fylkets hus-
morskole, gartner1re el-
ler lignende landbruks-
utdanning. 

Sammenslàtt legat 
Rentene av Enebakk 
kommunes sammenslât-
te legat skal deles ut med 
½ part til pensjonister el-
ler ufØretrygdede i Ene-
bakk og 1/2  part til skole-
ungdom, hjemmehØren-
de i Enebakk, til ut-
danning utover grunn-
skolen. 

Thy. Bohlers Legat 
Rentene av legatet skal 
deles ut til bra, evnerik 
og virkelysten ungdom, 
hjemmehØrende i Ene-
bakk kommune, som 
trenger Økonomisk stØt-
te til utdannelse 1 jord-
bruk, skogbruk og bin-
ringer som hØrer til disse 
hovedgrupper. 

SØknadsskjemaer/nr-
mere opplysninger fás 
ved henvendelse til Ene-
bakk formannskapskon-
tor - tif. 92 60 60. 

Søknadene sendes Ene-
bakk formannskapskon-
tor, 1912 Enebakk, innen 
15. november 1986. 

ENEBAKK 
KOMMUNE 

Følgende stillinger er le-
dige: 

Avd.ing. II og 
ingenior 
ved Teknisk etat er ledig 
fra hhv. 1.2.87 og 1.1.87. 
SØknadsfrist 21.11.86. 

Helsesoster 
er ledig fra 4.1.87. SØk-
nadsfrist 21.11.86. 

Kommunefysio-
terapeut II 
alt. driftstilskudd, er le-
dig for tiltredelse. SØk-
nadsfrist 15.12.86. 

SØknad sendes Enebakk 
kommune, 1912 Ene-
bakk. 

Fulistendig kunngjØring 
i Norsk lysingsblad den 
31.10.86 nr. 252. 

ENEBAKK 
KOMMUNE 

Flateby 
barnehage 

Engasjement som fØrsko-
lelrer er ledig med 20 
t/u, forelØpig fram til 
31.12.86, mulighet til for-
lengelse fram til 14.08.87. 
Engasjementet er I for-
bindelse med inntak av 
funksjonshemmet barn. 

Stilling som praktikant 
er ledig for tiltredelse og 
fram til 14.08.87. 

Opplysninger om stillin-
gene Ms ved henvendeise 
styrer, tif. 02/92 85 88. 

SØknad med kopi av at-
tester og vitnesbyrd sen-
des Enebakk kommune, 
1912 Enebakk, innen 
20.11.86. 



Betel 
Onsdag 29/10 ki. 19.30: 
Felles bønnemØte pa 
Nordby, Ekebergdalen. 
Torsdag 30/10 ki. 19.30: 
MusikkØvelse. 
Fredag 31/10 ki. 19.00: 
Ungdomssamling has 
Roar Eriksen. 
SØndag 2/11 ki. 10.00: 
Søndagsskole. Ki. 19.00: 
Kjell Hagen og Hornor-
kesteret. 
Tirsdag 4/11 ki. 18.00: Ju-
nior'n. 

Alle velkommen. 

RELIGIOSE MOTER 

Menighets. 
samling 
Temakveld 

pa Bjerkely 
Misjonssenter 

torsd. 30. okt. ki. 19.30. 

<<Hvordan bygge 
menighetsfellesskapet?>> 

Edin Løvâs 
innieder til samtale. 

Kollekt. 

VELKOMMEN. 

ILI1G! 
~annt

Sder 
ounsefle 

HAR ALKOHOL- 
PROBLEMET 

butt for stort for deg? Kan-
skje vi som har bUtt "tørre. 
kan hjelpe. Kvinner 09 
menn. Kontakt kontor tlf. 
71 2901, hver mandag ki. 
18-21. 
Stromsvn. 68, Strømmen. 
Mote fredager kI. 19.00 
Vellokalet, Oscar Borgs 
vei, Fjellhamar. 
Kontakttlf. 	7110 56 	- 
71 79 46 aVe dager. 
DE NORSKE LENKER 
ROMERIKSLENKENE 
BOX 71 - 1470 LORENSKOG 

Lynkurs starter 
Ytre Enebakk skole 

Wed. 7. nov. 
Høstens b.este og morsom-
ste trimopplegg I clans star-
ter: 
KI. 17.30: Barn 4-7 ár. 
KI. 18.30: Jun. 8-13 ár. 
Disco/rock. 
KL 19.30: Ungdom/voksne. 
Samba, tango, n'gammaItI 
swing/rock, disco. 
Pâmelding ved fremmote. 
5 ukers kurs kr 185,-. 
Soskenmoderasjon kr 10,-. 

thset 

LTLF. 10 83 77 

k 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

J]hlli.  
h1EItE5H1 

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

RORLEGGER 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og reha-
bilitering. 
Utlelo av lensepumper, vannsuger 
09 hoytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk, T$1. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Enebakk 
rørleggerhedritt 

v[flygve E. Andresen 
Vi UTFØRER ALT I RØRLEGGERARBEID 

IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS 
V4lvn.25, 1914 Enebakk 111.924354 

REGNSKAP 

TAN NLEGE 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kveider, lordag etter avtale. 

Enebakk 
Tarniteknikk 

TAN NTEKN IKE RM ESTER 
LASZLO FARAGO 

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

ELEKTRO-M[KANISK VERKSTED 

0. Freitag & Co 
Elektro-Mekanlsk - Verksted 

Produksjon - reparasjon 
Sterkstrom - svakstrom 

80 - elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

Tit. 02192 62 94 

EL-INSTALLASJON 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENDJORD 
UTFØRER ALT I 

EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

Tit. 9286 94 
Mob HIlt. 094/26165 

r --1 	f- 

hUSk 

NPQ 

MAR KISER 

Enebakk 
Markiseservice 

M1dsw Persienner Cwdlntirett 
inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 
tlt. 92 45 58 

CATERING 

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

Catering- Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
Tit. (02) 92 88 60 

CONTAIN ERUTLEIE 

CS COntainerutlele 
Utlele av avfallscontainere 
fra 2-8 m3. 

111.837019 
Mobil 094/23 576 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk - 
TIf. (02) 92 63 03 

r. 	MEOL. AV PORSI(C R REGNSKAP$J3YRAERS FOREN,NO 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rádgivnirtg 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 92 47 74 

GLASSMESTER 

Ski Classmester- 
lorretning A/S 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

tlf. 87 34 55 

VIGNETT 11 

ag & Service 

PARFYMERI 

Sissels partymeri 
111. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret 1911 Flateby 

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

BRENSEL 

Esso diesel, parafln 
og tyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Roll Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Mobil parafin, 
fyringsolje, diesel, 

smoreolje 
TH. 92 64 25 

Mobiltlf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

Annonser leses 
av folk flest 

SJAFORSKOLER 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski. Tif. 87 37 10 

Kiasse A - Klasse B 
TeorUwrs- Kjøretimer 
Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer I Enebakk 

PREPARANT 

I 

____Strømsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt I ei•lnstallasjoner 
1912 Enebakk TIf. 92 63 00 

EIIAG eektronstaflatorer 

UNDERSTELLSBEHANDLINC 

Enebakk Antirust 
1911 Flateby 

Ill. 92 8900 

SJAFORSKOLER 

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE 
pa Flateby 

OppIring pa b/I 
Teorikurs 

Fase II 
TIf. 92 88 51/71 42 92 

FRISOR 

Siw's salong 
III. 92 80 49 

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

Bjepke 
Ha0design 

TIf. 92 81 62 
Bjerkeveien 2 
1911. 	Fiateby 

MURER 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

SPESIALFORRETNINGEN 

	 K'S Yrkesk1r 
Askimv, 1, 1820 Spydeberg 

lit. 02188 8154 

Langdag onsdag og 

torsdag til ki. 19.00 

BILFIRMA 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av biler 

Kommisjon 
opptil 100% finansbistand. 

lit. 02/92 80 70, 1911 Flateby 

MASKINENTREPR. 

Br1rene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplane- 
ring og annen massetrans- 
port. 	RIingen 
TH. 83 70 19/72 16 85 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDU 
Alt I bulkkensiagerarbeid 

utf ores 
1911 Flateby 
Tif. 92 84 68 

Svein Guibrandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby 
TIf. 92 82 67 

INNRAMMING 
Utsi 11 $ 

rammeverksted 
Alt I innramming 

1911 Flateby. TIf. 9286 10 
ogsâ kveldstid 

Øp1LuG / 
Studer 

arrrronsene 

EIENDOMSMEGLER 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

ELEKTRONIKK 

Enebakk 
TransformMor 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby, 

Tlf. 92 85 40 



Nytt Ira 
bygning3m 
Paadet 
Bygningsrädet har 

gitt Bue Fladby tillatel-
se til a bygge carport og 
terrasse pa eiendom-
men Skaugvn. 28. 

Trond Pettersen har 
fâtt byggetillatelse pa 
oppføring av dobbel ga-
rasje i Rákendalsveien 
14 i Ytre Enebakk. 

Esten Solberg har 
fátt byggetillatelse pa 
oppfØring av garasje og 
terrasse i Haresvingen 
4, 1914 Ytre Enebakk. 

Kjell Englund har 
fátt byggetillatelse for 
oppfØring av garasjean-
legg for Bergskaugvn. 
1-3-5-7 og 9. 

Bygningsrâdet har 
avslátt en søknad fra 
Ragna Nordli om fra-
deling av 3 boligtomter 
fra eiendommen Smâtt 
pa Flateby. Avslaget er 
blant annet gitt pa bak-
grunn av MiljØvern-
departementet forskrif-
ter om utslipp fra sepa-
rate avlØpsanlegg  hvor 
omrâdet defineres som 
tettbygd strØk. Og i 
tettbygds trØk kan 
kommunene bare gi til-
latelse til utslipp nãr 
sr1ig grunner forelig-
ger. 

Marit Holt har fátt 
byggetillatelse til opp-
fØring av kàrbolig pa 
eiendommen Nordby i 
Ytre Enebakk. 

Kirkebygden og Ytre 
Enebakk Vannverk har 
fâtt tillatelse til opp-
føring av hØydebasseng 
pa Hoittoppen pa Holt 
Gard I Kirkebygden. 

OYERENBENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Tilbud 
vinterdekk 

Pris eks.: 
155S.R.13 	fra kr33O. 

165S.R.13 	fra kr 3GO.- 
175 S.R. 14 	frakr43O. 

Service fra 11.00-18.00. 
Eventuelt timebestilling. 

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

TIf. (02) 92 81 32 

Vi kan n à tilby 50 forskjellige f ronter 

Representant fra fabrikken vii vere 
til stede og gi deg gode road og 
veiledning ved vaig av kjokken. 

Askim, Osloveien 91 - tlf. 02/88 25 92 

Redaksjon og ekspedisjon: Pr! vattelefoner: 
Klokkerudásen 1 
	

Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35 
Postboks 62, 1912 Enebakk 

	
Journalist Marianne Olsen 92 60 28 

Tetefon red. 92 65 40 
	

Ann.kons. Anne-Grethe Lossius 92 62 76 
Telefon ann. 92 65 50 
	

Ann,kons. Froydis Lerskallen 92 87 93 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 32 98 	

Avisen trykkes i Indre Smaa!enenes Avis 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5,- 
Atm. plass pr. mm kr 2.30 
Tekstside pr. mm kr 3.15 
Inn!8v. frist: Rubrikkann.: 
Mandag Id 1200 
Foretn. ann: Mandag Id. 9.00. 
AbonnementspriS: 
Kr 90,- pr. halvár, kr 180,- pr. âr. 

e.'alijJuL, 

p.  

Vedlikehold av 
gpavminnep,0 

Enebakk kulturstyre gikk i 
torsdagens mote enstemmig inn 
for at Enebakk kommune be-
vilger 20 000 kroner til istand-
setting og vedlikehold av gray-
minner ved Enebakk kirkegârd i 
1987. 

De gravene det i fØrste rekke er 
snakk om a vedlikeholde er for-
fatter Ragnhild JØlsens  gray, 
gravstedet til 1rer, kirkesanger 
og skolebokf. Johan Vellesen, og 
sokneprest Hans Legander Ste-
enbuck. 

Det er formannskapet som i 
neste runde tar stilling til om 
kommunen vil bevilge disse pen-
gene til vedlikehold av disse 
gravstedene. 

[ii  
Pa saksiista sto rombehov for 

helse-og sosialsenter og hoved-
bibliotek. Det var bred enighet 
med leder i plankomiteen, ord-
fØrer Lucie Paus Falck.A, at to 
firmaer skulle engasjereres til a 
utarbeide hvert sitt <Rompro-
gram>>. Dette var firma Borring 
og Rognerud AIS og arkitekt 
M.N.A.L.Lier og Fossiand. Man 
kunne deretter sette opp en lang-
siktig plan. Planieggingsutgifter 
for innevrende âr er 50.000 kro-
ner. Fc>rlaget ble enstemmig 
vedtatt. 

F-2]  
eksisterende nringsliv.Det skal 
legges til rette for nye nrings- 
omrâder 	i 	Ytre 
Enebakk.Kirkebygden og Flate-
by i planperioden. 
Sysselssettingssituasjonen skal 
bedres ved at antall arbeids-
plasser Økes, bade faktisk og i 
forhoid til antali sysselsatte bo-
satt i kommunen. 

Endelige rammer og priorite-
ringer skal fastsettes gjennom 
langtidsbudsjettet og ârsbud-
sjettene. 

Den enkelte sektor vii nâ fa i 
oppdrag a utarbeide sektorpro-
grammer innenfor rammen av de 
felles planforutsetninger. og etter 
et konkret opplegg som utar-
beides av kommuneplanutval-
get. 

Egil SØrensen(Fr.p.) pápekte 
hvor viktig det var at dette kun 
bie en handlingspian for virk-
somhet, ikke noe hinder for Ut-
viklingen. 

Kanskje var det skjebnen at ik-
ke saksiista var iengre denne 
mandagen. For mens vesker og 
stresskofferter smalt igjen og yt-
terplagg bie dratt pa, forsvant ly-
set. Et famlende kommunestyre 
snubla Ut av et mØrkelagt her-
redshus. 


