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1914 Ytre Enebakk
BENSJN OLJE— AEKVISITA
Aut. gummiforhandler
Stâl-radial stadig pa tilbud!
Dekksalg og service til ki. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!
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utnytte rasjonell klasseinndeling. Nar det gjelder skolesjefens
uttalelse er det min oppfatning
at det gjelder antall kiasser, og
ikke antahl elever.

Kommunestyret opprettholdt mandag
flertallsinnstillingen
fra formannskapet,
den innebarer at nâvarende skolestruktur beholdes. Dette
ble vedtatt mot HØyres 9 stemmer.

Motet ble preget av
hektisk parlamentering mellom de forskjellige partier. Det
ble gjort forsØk pa a
"sy" sammen APs og
Høyres forslag, men
det hele strandet pa
en formulering Høyre
ikke kunne godta.
''Innenfor en tidsperiode pa 10-12 âr legges
nâvarende skolestruktur til grunn for
videre utbygging",
het det i vedtaket.
HØyre yule ikke. godta 10-12 âr, og det var
den formuleringen
som skilte kommunestyret fra a kunne gá enstemmig inn
for en skolebruksplan med rekkevidde fram mot fir 2000.
Etter det Vignett erfarer gikk det faktisk
sá langt at partiene
bak flertallinnstillingen vurderte a framlegge det "sammensydde" forslaget med
10-12 ãr-formuleringen til votering. Dette yule rett og slett
bety at Høyre kunne

Kirkebygda skal
ikke stagnere

-

Vi er enig med HØyre pa veldig lang sikt, men med kommuneplanen som málestokk kan
ikke HØyres forslag gjØres gjeldende fra na. Nar Almehagen
snakker om en utbygging pa
40-50 boliger, inneb00rer det for
meg stagnasjon i hvert fall en av
kretsene. Problemet er skal vi
satse? En utbygging vii koste
15-25 millioner, kommunen har
ikke rad, sa Per Kongsnes i sitt
innlegg. Vi kan leve med nâv00rende skolestruktur fram til slutten av 90-tallet, avsluttet han.
-

...HØyres Leif Almehagen om
en formulering som kunne
bety at skolebruksplanen viile fà et enstemmig kommunestyre bak seg.

bli nødt til a stemme
mot deler av sitt eget
forslag.
Er det store tall
som skremmer?

-

HØyres forslag innebar at det
skulle fattes et prinsippvedtak
om at aile kretser i Enebakk
skulle ha et skoletilbud fra 1. 9.
kiasse. Dette skulle ogsâ gjØres
retningsgivende for alie planleggingsinstanser i kommunen.
Skolestyret trenger faste holdepunkter og signaler fra kommunestyret for a kunne jobbe videre med skolepianlegging, sa
HØyres Káre KjØlle. Aile i Enebakk bØr stilles likt, de bØr ha et
skoletilbud sâ nr som forsvarhg, sa han.
Leif Almehagen (H) lurte pa om
det var de store taliene som
skremte Arbeiderpartiet. Skolesjef Holm har uttalt at skolene i
Enebakk er ti1nrmet 100% utnyttet. Hvis vi da skal satse pa en
boiigbygging pa 60-70 ârhig, og ikke 40-50 som er behovet, vii skolestrukturen revne i alle ender, sa
Leif Almehagen.
Per Kongsnes (Ap) repliserte:
Hvis vi skal fØlge HØyres forslag
gâr vi pa en utbygging i stØrreisesorden 15-25 millioner uten a
-

-

-

-

-

og HØyre: HØyres og Arbeiderpartiets skrasikkerhet er omvendt proporsjonal med sakens
vanskeiighetsgrad. Vi er ikke
fulit sa sikre, vi prØver a lytte til
sunn fornuft, men alt har ikke
v00rt like bra. Høyres forslag er
aitfor bastant. Hvis Høyres forslag blir vedtatt kan det innebre at om en kiasse bar 5 elever • rn-rn-nJtL.
mer enn 30 ma det kanskje bygges ny skole, selv om det er ledig
kapasitet i en annen krets, sa SØrensen.
-

Forts. side 3 (1)

-

-

Den glemte kretsen
Venstres Gina Sigstad la fram
et eget forslag for Venstre. Hun
støttet HØyres forslag, men yule
ogsa ha med to ekstra punkt.
Grendeskole i Burstadomradet,
Dalef)erdingenlHammeren og
ved Vik i Ytre.
Enebakk har tre sentra, men
vi har lett for a glemme det fjerde, Dalefjerdingen og Hammeren. De har mistet sine skolehus, og ved en framtidig skoleutbygging bØr ogsa den kretsen tiigodeses, sa Gina Sigstad.
-

- Høyres forslag
er for bastant

FrPs Egil SØrensen gikk hardt
i rette med bade Arbeiderpartiet

Aps Per Kongsnes greide ikke a komme til enighet med...
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VIGNETT

Gudstjenester i
Enebakk
Søndag 2. februar:
Ki. 11.00: Mari kirke v/Johannessen. Nattverd.
Ki. 19.30: Granly, Dalefjerdingen v/Johannessen.

Stein Darre-Hansen

(nehakk
Markiseser vice

Enebakk
Tannteknikk
TAN NTEKNIKERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevtingveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82.

- aktuelie oppslag om
ukens aktiviteter

EL.INSTALLASJON

Enebakk Arbeiderparti
minner om àrsmøtet 7. februar ki. 19.00 pa Ignarbakke.
Enebakk IF
2. gangs ekstraordinre
arsmøte hoides 3.2. kl.
19.00 pa Streifinn.

D. Freitag & Co
Etektro-MekafliSk - Verksted
Produksjon — reparasion
Sterkstrom — svakstrom
Bit — elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk
Tit. 02192 62 94

StrØmsboi'g &

Enersen A/S

1

nelag starter kurs i billedvev, kurs i sØm av myke
dukker og nisser og kurvflettingskurs.
Opplysninger og pamelding,
tif.
92 60 38
innen 6.2.

lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11,1914 Ytre Enebakk
tit. 92 45 58

ELEKTRONIKK

Enebakk
TranslormMOr
verksted
Boks 27, 1911 Flateby,

INSTALLASJONSFIRMA

CATERING
• Clifford A/S
Alt I mat UI hverdag og fest.
Catering - Restaurant
-Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby

OSVALD NORDIJ
Alt I hllkkenslaclerarbeld
1911 Flateby

Wigs
rarnmeverksted

Enebakk
rrleggerbedrift
vlTrygve E. Andtesen
Vi UTFORER ALT RØRLEGGERARBEID
IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS
Vãgllvn.25. 1914 Enebakk T1924354

Norcibyvn. 21, 1400 Ski
Iii. 87 34 55

IJIIestrøm
jamesterforretiilflg A/S
Vi utforer raski
reparasjon og utsklftnlng

av alle typer glass, speller m.m.
tit rimelige priser.
Kirkeqt. 14. IJuestrom - tit. 713990
Maskinentrepr.

John A. Andresen
UTFORER ALT I RORLEGGERARBED
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Bevervn. 11, 1914 Enebakk
Tit. 92 48 92. Mob.tlf. 097/27 53 32

Brødrene Svendsen A/S
Alt I nydyrking, bakkeplanering og annen massetransPOrt.
Rlingen
TIl. 83 70 19/72 16 85

REGNSKAP

BILLAKKERING

Enebakk

BjØrns autolákl(
v/Bjorn Brunstrom, Flateby
Tit. 92 85 06
Oppus*an- cg.ia*Ucor19
av taste- og personbiler
BRENNLAKKERING

RegnskapskOfltOr

-"wrir. (02) 92 63
MEOL. AV NORSKC
p'j
REGNSKAPSUYRAER$ FORCNINQ

Preparant

ogsâ kveldstld
BENSINSTASJON

BRENSEL

FRISOR

SJAFORSKOLER

ØYEREN BENSIN &
SERVICE
Bensin — olje — rekvisita
kiosk

Esso diesel, parafin
09 fyringsolje
Tit. 92 81 24
Roll NssvôId
VestlI, 1911 Flateby

STATSAUT. El ENDOMSMEGLER
SVEIN H.HELLERas
JERNB.VN . 2. 1400 SKI . TIf. 87 37 37
ONDEBSIELLSBEIMNOLINC
Enebakk Antirust
1911 Flateby
hf. 92 89 00

PERSONALIA

Alt I lnnrammlng.
1911 Flateby Tit. 92 86 10

Mobil parafin,
fyringsolje, diesel,
smoreolje
TIf. 92 64 25
Mobiltlf. 094/19 559
Jan Haagensen
1912 Enebakk

Siw's saiong
lIt. 92 8049
Apent hver dag
Grendesenteret - 1911 Flateby

Bjorn Branina
og

CS CoNtainerutieie
Utleie av avfallscontainere
Ira 2-8 m3.

Jan Erik QeMsen
Vâga, 1914 Ytre Enebakk
Tif. 92 4117

lit. 83 70 19
Mobil 094/23576

FRIS0R:

SPESIALFORRETNINGEN

BjePke

av folk flest

Ha0design

lratikkskole
OppIring pa bit
09 MC, fase 2
Tit. 714765. Apent 8-15
$torgt. 33, 2000 Lillestrom
Containerutlele

T11. 92 85 64
Apent hver dag.
Grendesenteret 1911 Flateby

Annonser leses

Rove 'a vorsen

Bygg- og tommermester

INNRAMMING
Spydeberg
RAMMEFORRETNINC
Din spesialforretning
SALG AV KUNST
Tebo Senteret, 1820 Spydeberg
Tit. 88 8590

Tit. 92 81 62
Bjerkeveien 2
1911 Flateby
4

mobil 097/57 419 094/27 522

Alt I glassarbelder.

TOM NILSEN
mottar fugler og dyr til utstopping. Ogsa saig av fugler og dyr.
Smãttavejen 3 B, 1911 Flateby. Tif. 92 85 90.

SELGE EIENDOM?
Kontakt

En veiskapt gutt
ble født pa sentralsykehuset i Akerhus 15.
januar. Vekt: 3250 g,
og lengde 50 cm.
Mona f. Engen og
Leif Erik Lillejordet,
Enebakk.

Ski Glassmesterlorretning A/S

INNRAMMING

EL-INSTALLASJONER

EIENDOMSMEGLER

Flateby Kino
Film er best pa kino og
søndag vises:
Lady og Landstrykeren
(B),
En herlig rØre (U) og
Skyld pa Rio (V).

(P1k KJelNaard

Varmo, sanitr, nybygg og rehabititering.
Utleie av tensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyliflg.
1914 Ytre Enebakk, Tit. 92 46 39

Scan consult
Service-senter for nririgsdrivende
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts-rãdgivning
Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 47 74

lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, TIf.: 92 8132

Misjonshuset
minner
om søndagsskolen sØndag.
Det vil bli søndagsskole
annen hver søndag fremover.

GLASSMESTER

Tit. (02) 92 88 60

KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I
Bakkevn. 58C, 1911 Flabby
Tit. 9286 94.
Mobiltit. 094/26165

Betel minner om søndagsskolen. Pa motet søndag
deltar Roald Andersen og
ungdomskoret. Roald Andersen vii ogsà delta pa
møtene tirsdag og torsdag.

RORLEGGER

TIf. 92 85 40

Tit. 92 84 68

Nedre Romerike AOF
starter fØlgende kurs i
Enebakk: Foto, hekling,
Japansk broderi og blomsterdekorasj on.
Kontakt Nedre Romerike AOF, tlf. 73 03 21 snarest.

I

Maidser Pwziennel' Cardintirett

BLIKKENSLAGER

Diakoniutvalget, Marl,
minner om dagtreffet for
eldre og funksjonshemfl2

MARKISER

Grendesenteret, Flateby
92 87 39
Tit kI. 9.00-1 5.00
92 80 31
Tit. utenom kontortid
Kvelder, lordag etter avIate.

Utth
I

TANNLEGE

PRRFYMERI
Sissels part ymeri

BILFIRMA
Flateby Antirust
KJØp og saig av biier
Kommisjon
opptil 100% finansbistand.
TIf. 02192 80 70, 1911 Flateby,

Annonser leses
Askimv, 1, 1820 Spydeberg
lIt. 02188 8154
Langdag onsdag og
torsdag til kI. 19.00

av folk flest

VIGNETT

FRITT FORUM.
.

Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for
lange innlegg etter beste skjonn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og
adresse.

UbegPu-nn,,de
Pyktep om bpann
Fredag 6. desember 1985 var
det tiliØp til brann p Kirkebygden skole. Brannen ble raskt
slukket og foràrsaket bare smà
skader.
Brannen bie etterforsket pa
vanlig mâtet
Romerike politikammer konkiuderte med at, sitat: <<Saken
heniegges pa grunn av bevisets

stilling>>.
Jeg vii gjerne presisere at det
ikke har vrt grunniag for a rette
mistanke mot noen vedrørende
brannârsaken. Eventuelle rykter
knyttet til en enkelt person i saken er heit ubegrunnede.
Kirkebygden skole
Kari Saitnes
rektor

.Streitinn nok en gang
1. Streifinnkomiteen med Jorunn Buer i spissen Ønsker pubiikumsrespons i Akershus Arbeiderbiad 15. januar. Det forundrer meg ikke, men hvorfor
har hun ikke tenkt pa dette for?
Hele Strefinnprosjektet er jo en
stor miss.
2. Den vanhige beboer i Enebakk Ønsker ikke idrettsanlegget
ved Streifinn.
3. Hvem vii Jorunn Buer fâ respons fra? Fra de fá som Ønsket
idrettsanlegget ved Streifmn. og
ikke fra den store massen som er
de virkelige brukere av et idrettsanlegg.
4. Kommunestyrets beslutning
om beliggenhet av idrettsaniegg
pa Fiateby var ikke representativt for folks mening.

5. Kommunestyret tok ikke
hensyn til idrettsforeningens mening.
6. Pukkverk har vi ogsâ til de
flestes ergrelse fátt ved Streifinn.
7. Kanskje ikke sâ rart at det er
stor tiliitsmannskrise i begge idrettsforeningene i Enebakk med
et styre som motarbeider i stedet
for a samarbeide.
8. Jeg hâper Streiflnn blir Jorunn Buers hodepine. Enda et
godt eksempel pa demokrati i
kommunesamrnenheng.
9. Streifrnn er stedet hvor vâren innfinner seg aller sist i Enebakk. Har noen hatt tilstrekkelig
fantasi til a vurdere hva dette
matte bety for idretten?
Bjørg JØrgensen

1-11

Fersk

GruppefØrerne mØttes i en
pause i kommunestyret for prove og "sy" sammen AP5 og HØyres forsiag. GruppefØrene kom til
enighet, men etter gruppemøtet i
HØyre yule ikke de godta formuleringen 10-12 ár.
Det var altsá dette som skilte
fra et enstemmig vedtak i en s
viktig sak. FrPs Egil SØrensen
var tydelig irritert over den vending saken tok. Vi er enig med
Arbeiderpartiet i a godkjenne
HØyreso forshag sammen med Aps,
men nâ far vi altsâ ikke et enstemmig vedtak, sa SØrensen
med kiar adresse til HØyre.
Hvis det er denne stemningen som ràder i formannskapet,
ja da baserer uenigheten mellom
Høyre og Ap seg pa helt andre
ting. Det er uverdig at de største
organene i Enebakk skal bli
nødt til a behandle sânt toys, sa
SØrensen.

: 50
89

karbonadedeig

Dramatikk

For 99.50, ná:

Søndag 2/2 ki. 16.30 (B)
LADY OG
LANDSTRYKEREN
Ki. 18.30 (U)
EN HERLIG RØRE
Ki. 20.30 (V)
SKYLD PA RIO

pr. kg

Middagspølser
For 54.70, ná:

299o

-

pr. kg

-

Salt kjøtt
,

An
hs
cm fled

I

Driv og Kanapicup
I
miniputter
Drivs
10-ársklassen var med i ârets
Kanaricup i Skedsmohailen.
Driv United var kommet i
gruppe med'Kjeisás, Nittedai
og Varpe, og Driv gikk seirende ut av disse duellene med
h.h.v. 0-0 mot Kjeisas, seier
2-0 mot Nittedal og seier 2-0
mot Varpe. Det var Kai
Henning Holm og Hans Petter Haug som sto for màiene.
Heie laget viste seg fra sin
beste side, og spesielt keeperen Thomas Kristiansen var
umulig a komme forbi for

9190

For 14.92, nä:

motstanderne.
var
Etter puljesélêfen
kvartfinaieplass sikret og
motstanderen her var Uilensaker. Dette skulle vise
seg a bli en meget spennende
kamp, og det var fØrst i de siste spihlesekunder Uilensaker
fikk avgjort kampen til sin
fordel. og dermed var semifinaleplass sikret.
Skuffelsen var stor biant
Drivguttene, men tross alt
hadde laget gjort en meget
bra innsats i turneringen.

to pr. hg

Skinkerull
For 18.17, nâ:

1090
pr. hg

Leverpostei
For 6.64, nä:

4 G4
pr. hg

Conference

parer

790

~-%P

pr. kg

Ow
Golden

epler

590

pr. kg

Frosne

reker
mellomstore

GIM90
-

pr. kg

Parser-

agurk
for 25.50, na:

1950
pr. kg

Blomsterjord
101
For 17.70, nâ:

11

Jil.,
To blidë skijenter, Katrine Larsen og Anita Habberstad, begge fra Flateby pa vei inn inot lyslØypa.

290

1 th'I

YTRE ENEBAKK
TIf. 92 40 14

VIGNETT

Av Aslaug Tidemann
Arets kulturbegivenhet i Ytre star for
døren. Neste søndag braker det løs. Da
finner iiemlig den tradisjonelle Storbuidkonserten sted pa Mjr Ungdomsskole. En av de personene som har aeren
for EnebakkStorbands suksess i lØpet av
et seksãrig liv er bandets dirigent. En
traust kar pa 30, bondefØdt og fostra med beina godt planta pa jorda - bokstavelig talt. Vi snakker om Johan østby mannen som mestrer traktor og taktstokk med like stor dyktighet.

0

an
stby
Men det er gârdbruker han er. Pa heltid, med 800
mal skog, 250 màl jord og en del dyr a ta seg av. Det
var faren som drev østby nordre fØr Johan overtok
garden, godt rusta med en porsjon teori fra Ski gymnas og Vinterlandbruksskolen i Oslo. Praksisen hadde han vokst opp med...
- Blir det ikke konflikter mellom gãrdbrukeren og
musikeren?
- Det hender vel at det butter litt, men stort sett gar
det greit. Bandet viser hensyn. De legger sjelden opp
til arrangementer i onnene. VârplØying, sáing og innhosting kan stort sett gâ sin gang. Det er gàrdbruker
jeg er, fØrst og fremst.

Holder seg

pa

jorda

- Dere har hatt suksess med Enebakk Storband.
Folk valfarter til konsertene, dere har gitt ut plate
og fãtt hederlig omtale - ogsã av forstãsegpâere.
Frister ikke suksessen til a lâse inn traktoren, selge
jord.og skog og griser for a gjøre musikken til levevei?
- Jeg er redd det ble mager kost, sier Johan og er
jordnr. Ingen fantasiflukt der i garden. - Det utdannes masse musikere fra hØyskolen hvert âr. Hvordan skulle jeg nâ fram? Jeg skjØnner ikke hvordan jeg
skulle leve av det om jeg forsØkte.
- Erdu sikker pa at du ikke undervurderer dine
kvalifikasjoner?
- Vel. . . men uansett, jeg er ikke sá sikker pa om jeg
yule satse pa musikken som heltidsjobb. Nei, en far
holde seg pa jorda - ikke pa jordet, smiler bonden pa
østby.

Startet i skolekorpset
- Hvordan startet du din musikaiske løpebane?
- I Ytre Enebakk Skolemusikkorps. Skolekorpsene
er jo det vanlige utgangspunktet, er det 'ikke? 'Jeg
startet med a spille barryton, gikk sâ over til kornett.
- Du spiller ikke nâ?
- Nei, da matte jeg jo Øve da...
- Hva skjedde videre?
- Jeg gikk de vanlige instruktørkursene som Norges
Musikkorps Forbund tilbyr korpsmedlemmer. I
1972-73 begynte jeg a lede musikk, da som dirigent i
Ytre Enebakk Skolemusikkorps. Grunnen var grei.
Korpset mistet pa det tidspuktet sin dirigent og fikk
ikke noen ny. SA jeg ble spurt - i mangel av noe bedre,
antar jeg. Jeg var et av korpsmedlemmene, jeg var

eldst og hadde antagelig noenlunde draget pa det. Jeg
ble egentlig spurt om A ta jobben for noen mâneder.
Det ble imidlertid 6 ar, sier Johan.

Kurs i USA
- Hva ble neste stoppested?
- Jeg fikk jobb som dirigent i Ski og Krogstad Skolekorps, hvor jeg var fra 1978-80.
- Vi har hørt nyss omstudiepphold i USA. Fortell!
- Jo, det haddseg slik: NMF har et kurstilbud for
dirigenter. Det er tre forskjellige trinn i dette kursel. I
forbindelse med det tredje trinnet, blir det hvert àr
valgt ut tre elever av alle som har deltatt det aret. Disse tre blir sendt videre pa kurs til en musikkskole I
USA for a lre mer om a dirigere. Jeg var blant de heldige og fikk aitsa et en-maneds kursopphold ved en
musikkskole i Nord-Dakota.
- Du fikk vel perfeksjonert deg skikkelig under det
oppholdet?
- Det viktigste jeg lrte der var i grunnen hvor lite
jeg kunne, sier Johan. - Det er ofte slik at jo mer man
jobber med floe, jo mer oppdager man hvor langt man
har igjen.

"Noteleser>
- Enebakk Storband er med sine seks ãr for rene
barnet a regne, selv om man musikalsk sett har fjernet seg langt fra barnestadiet. Hvordan startet det
hele?
- Det Mr du spØrre andre om. Jeg var ikke med pa a
starte bandet. Det var en to-tre medlemmer fra Enebakk Ungdomskorps som satte det hele. i gang. Jeg
var dirigent I Ungdomskorpset den gangen og ble
spurt om a vre med, men sa nei. Jeg hadde jo aidri
vrt borti storband! Men sa ble jeg siden spurt omjeg
i alle fail ikke kunne tra til litt - hjelpe til med a lese
vanskelige noter. sa der var jeg aitsa. Siden har snØballen rullet.

Liker klassisk

og romantisk natur.
- Det beste jeg kan tenke meg, sier Johan, er a sitte I
Konserthuset og lytte til svre verker med orkester,
kor og orgel...

Stadig bedre
- Hvilke ambisjoner har du for storbandet framover?
- Utgangspunktet er at vi hele tiden ma bli bedre.
Hvis man er tilfreds, da er man allerede pa retur. For
Øvrig er det jo ikke sikkert jeg forblir bandets dirigent
pa ubestemt tid. Husk jeg hadde ingen erfaring med
storbandmusikk fØr jeg havnet som dirigent for Enebakk Storband.
FØlgelig har jeg hele tiden mattet ligge en leksjon
foran. Nàr bandet nar meg igjen, da er kanskje tiden
rnne for dem til a finne en annen leder. Derfor synes
jeg ikke det er riktig av meg a legge ut om ambisjoner
for bandet som om jeg skulle bli der for godt.

Vii 18ere

a synge

- Har du aidri lyst til a spille selv?
- Jeg har lyst av og til, men da matte jeg jo Øve, og
Jeg er nok dessverre litt lat. Jeg er teoretiker. Leser
jazzhistorie og bØker om harmonisering og arrangering, noe somjeg har gjort meg stor praktisk nytte av i
arbeidet som dirigent.
- Hva gjør du om eller nâr du en gang vinker farvel
til Enebakk Storband? Musikk vil du yel fortsatt drive med?
Det er klart, sier Johan. - Jeg kan jo rope en dypt
bevart hemmelighet. Den dagen jeg slutter I storbandet kan jeg tenke meg a ta sangundervisning. Det vil
nok bandet bli glad for a hØre. Jeg synger stadig pa
Øvelser. Det later som ei skadeskutt krake, hurnrer
Johan. - For Øvrig kunne jeg tenke meg a vre med i
et godt kor.

- Dumt spørsmãl, men hva slags musikk er du mest
opptatt av?

- Spøk til side: Kan du synge?
- Jeg sang bass I skolekoret pa Ski gymnas, roper
Johan, sa mulighetene er der jo.

Naturlig nok er det etter hvert butt storbandmusikk. FØr var det korpsmusikk. Men det jeg alitid
har lyttet mest til hjemme er klassisk musikk av alle
•kategorier - og da spesielt de store romantikerne. Store svulmende symfonier er fine saker, mener østbybonden og roper en aidri sa liten snev av en sangvinsk

- Var det et spark bak av ambisiØse foreldre som
brakte deg inn pa din musikaiske lØpebane?
- Det kan jeg da aidri huske. Far spilte riktignok fele og skrev melodiene selv. Jeg spiller ikke fele og er
heller ingen komponist, sier Johan.

L
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EdebaRking mel'., pa
Østland sutstillingen

Drivs -da''' ep
s-topmep' videpe
Drivs hândballdamer i 6. divisjon kniver ná
helt i toppen pa serietabellen.
Søndag spilte de mot Furuseth i Furuseth-hallen, og etter en gnistrende 2. omgang halte de i
land en knepen seier, 16-15.
Ved pause sá det heller
svart ut for Driv-damene, da
ledet Furuseth 9-6. Hva Drivs
trener sa til damene 1 pausen
skal ikke vi uttale 055 om,
men de gikk tydeligvis skjerpet inn pa banen til 2. omgang.
Selv om pausen satte fart
pa Drivdamene Øket Furuseth sin ledelse til 6 mâl tidlig

i omgangen, men da var det
ogsá slutt for Furuseths del.
Drivdamene satte alle kiuter
til, og viste tidvis lagspill som
sikkert ogsã yule holde mâl i
litt hØyere divisjoner.
Drivs mâl kom ved Gitte
Andreassen (5), SolbjØrg Ileby
(5), Marianne Hansen (3), Karl
Kjensli (2) og Vigdis Tostrup
(1).
11

Bpann Pao Flateby u . klubb
Sist fredag var det tillØp til
storbrann pa Flateby ungdomsklubb, som holder til i
underetasjen pa Flateby
Samfunnshus.
Ett brØd var satt inn til tining i en mikrobØlgeovn, og
etter det Vignett erfarer var
det brØdet som tok fyr.
KLUBB15 formann Renny

Hansen kom inn og fikk kastet ut brØdet av ovnen, og fikk
slokket flammene som hadde
tatt tak i veggen pa kjØkkenet.
Innmaten i mikrobØlgeovnen hadde smeltet fullstendig, og etter det vi erfarer skal
ikke dette kunne skje.

Olav Thune, styreren ved
Enebakk Syke- og Aldershjem, har fatt et av sine billeder antatt pa Østlandsutstillingen.
Utstillingen ãpnet pa Elverum sist fredag, og skal derfra videre til Gjøvik Ski og
Drammen.
Det skulle sâledes bli gode
muligheter til a besøke utstillingen om ikke sâ aitfor lenge
- nâr den kommer til Ski.
Thune stilte forØvrig ut malerier og akvareller 1 fjor var,
pa østbytunet I Ski. Na I hØst ble han
medlem av Unge Kunstneres
Samfunn.
Vi bringer I neste nummer
av Vignett et intervju med
denne lovende kunstereren
fra Sogn som har gjort enebakking av seg. Selv understreker han at han først og
fremst er styrer pa sykehjemmet.

Kanefapt
. I
pa- Vig
febpuap

Olav Thune har fâtt anatt ett av sine billeder pa Østlandsutstillingen.

Vâglia Vel arrangerer I samarbeid med "Foreningen for kjØrehestens fremme" kanefart pa Vâgvann I Ytre sØndag 8. februar
klokka 17.00.
La barna oppleve noe nytt og spennende, ta dem med pa kanefart! Vâglia Vel oppfordrer alle til a ta seg en tur pa Vâgvann
denne sØndagen. De kan ogsa friste med grilling av pØlser, brus
og varmt drikke.
Kanefarten vil ga i en skikkelig rundlØype over hele Vagvann.
I

"Skattetelef on fo'!
kunder i ABC
Har du fortsatt noen sporsmâl vedrørende
selvangivelsen din? Er du kunde i ABC bank?
Da kan du ringe vár"skattetelefon'! Vi har samlet
en gruppe skatteadvokater, jurister fra Skattedirektoratet og Oslo Ligningskontor for a hjelpe deg.
Meningen er selvfølgelig ikke a fylle ut hele
selvangivelsen for deg, men a gi et godt rãd hvis du

tvllr

liiva

VIGNETT

Det er deilig a
kunne ta seg en skitur søndag formiddag. Vi gâr inn i
marka, og tier finner vi ferthg oppkjørte lØyper, det
skulle yel da ogsâ
bare mangle?!
Det er blitt en
selvfølge for de
som bor pa Flateby
at tie mest vanlige
skiløpene innover
Østmarka er oppkjørt til enhver tid,
vi tenker lite pa
hvem som star bak
tie fercligkjØrte løypene...
"LØypegjengen" i
Enebakk Idrettsforening ma ut med
skuter'n bade sent
og tiduig for a tilfredsstille
løypekresne Flatebyfolk.
Snørik vinter
Vinteren dette âret
har vrt srde1es snørik, og ikke minst de siste 14 dagene har det

- Vi kommer ikke
tram overalt
En snØskuter kommer ikke fram overalt,
selv om det sitter ganske mange hestkrefter I
den.
Mange enebakkinger
har sikkert irritert seg
over at skiløypa til NorbysjØen ikke blir kØrt
opp, det kommer rett
og slett av at det ikke er
mulig a komme seg ned
der.
LØypekomitéen planlegger nâ en ny trasé til
NorbysjØen, den skal gâ
fra nordenden av Gjeddevann og over ásen til
NordbysjØen. Mange
kjenner sikkert til denne løypa, men ná skal
den altsâ bli kjØrt opp
med skuter.

Løypegjengen I Enebakk idrettforening. Fra venstre. Martin Greni, BjØrnar Thoresen,
Tore Vestli og Bent Habberstad.

kommet ganske utrolige snømengder.
Det skal selvsagt litt

til a for a holde lØypene
âpne i slikt vr, men
det ma jo sies at EIFs

"løypegjeng" stort sett
har kiart a holde løypene i god stand.

Lysloypa
LyslØypa til ElF har
fØrste prioritet hos "lØypegjengen". Etter den
følger lØypa rundt Finland/Klokkerudtorget.
Det er ogsá meningen a
prove a opprettholde
Iøypa mellom Pfateby
og Kirkebygda.
I

/
TAKK

Hjertelig laRk
for oppmerksomheten i
anledning min 80-ârsdag.
Ragnvald Pedersen

RELIGIOSE MOTER

Misjonshuset
SØndagsskole 2. februar ki. 10.00. Vi Ønsker barn i alle
aidre velkommen til s.skolen annenhver sØndag.
Misjonssambandet

Søndag 2/2 ki. 10.00:
S.skole.
Ki. 19.00: Roald Andersen og ungdomskoret.
Tirsdag 4/2 ki. 19.30:
Roald Andersen.
Torsdag 6/2 ki. 19.30:
Roald Andersen.
Alle velkommen.

KJOPES

KUNNGJORINGER

Enebakk Handikaplag
har sitt ârsmøte onsdag 26/2-86 ki. 18.30. Sted: Enebakk
Herredshus, kantina. Innkomne saker bes vre styret I
hende senest 19/2.
Velkommen.
Styret

STILLING LEDIG

Køyeseng
ønskes kjØpt.
Tif. 92 50 56

BEGRAVELSESBYRAER

Ønskes 4 timer I uken.
Tif. 92 43 15,
Ingrid Hoff, etter ki. 19.00

Intepimsstypet for Mjmp Samfunnshus

RELIGIOSE MOTER

BETEL

Hielp til rengjøring

DRFREI I AG &CO
H elp søkes

Sveans Blomstertorretning
09 Begravelsesbyrä

til elektro-mekanisk verksted. Kjennskap til elektrobransjen eren fordel, men ingen betingelse.
Henvendelse

Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom
Telefon biomsterforretning 71 14 11
Telefon begravelsesbyrà 71 48 30

Dieter Freitag
TIf. 92 62 94
1912 Enebakk

innkalier til konstituerende generaiforsamling pa Mj ar
ungdomsskdies aula, tirsdag 11. februar ki. 19.00.
SAKLISTE:
- Vedtekter
- Presentasjon av interimsstyrets forsiag
- Generalforsamlingens vedtak
- Vaig av byggestyre/komité
- Vaig av 2 kandidater til kontroilkomité
<<Friskiuft trekkspillklubb>> vii underholde.
Interimsstyret
Trond W. Botness
Formann

VARMENYHETER'
FRA ESSO
Kort leveringstid p&,
diesel, parafin ogfyringsolje nr.1
(Vi fører ogsâ diverse motoroljer
Gunstig ratebetaling pa Esso fyringskonto
hvis du har villatank pa minst 800 I
OR
VARMENS
ESSO I KAETSKYLD
Rolf NssvoId

Vestli, 1911 FlatebyTif. 92 81 24 (aut. telefonsvarer)

-.-----.-.

--.-.--

VI G N EU
BEGRAVELSESBYRAER

CITROENA

Chr. Stensruds Efti. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrã
Asenvn. 3- 1400 Ski

(02)*87 30 80
HELE DOGNET

Var brukthilavdeling tilbyr:
83 Honda Accord EX
mye utstyr
83 Subaru 1800 GLF
83 Citroën CX 25 diesel
82 Audi 80 CL diesel
82 Mazda 323 sty.
79 Saab 900 GL
79 Ford Taunus 2.OL

Førerkort?
Kiasse A
Teorikurs

BUSTER

Kiasse B
Kjøretimer

-

-

Om nodvendig moter vi
til kjøretimer i ENEBAKK.

NS

KJEMPETILBUD NA
Vareh. stâl-finer fra
kr. 3.100,—
Vareh. m. brems

kr. 4.850,—
kr. 3.100,—

SE VARE
CI BUD BItER

Bath. m. brems

kr. 5.340,

MEGET
GUNS11G
FINANSBISTAND

-

+ Bil-, hesteh. og snekkeh.

InkI. ma. og reg.

S. BtJSTERUD neeit

1860 Trøgstad

TORSDAGAPENT11L KL. 19.00

OPTISK kerSYNSPROVE

SKI

SUBARU

YSTEIN KROGH

o t

TIf.02/82 64 88 - 6631
Ring for kvelds- Iørdagsavt.

-c

Mange me get gode Citroën GSA
og Citroën CX pa lager.

TRAFIKKSKOLE
SANDERVEIEN 2
1400 SKI
TELEFON: 87 37 10

Bâthengere

kr 105.000
kr 58.000
kr 68.000
kr 68.000
kr 50.000
kr 65.000
kr 36.000

-

OPTISKE as
Asenveen 1, 1400 SKI Telefon 570524

~jale-kjo-kk-W
VIDEO SNACKS TOBAKK KIOSK VAKER
-

Nittedalsgt 17- lit. 71 4691

INTER
HAR ALKOHOLPROBLEMET
bitt for stort for deg? Kanskje vi
som har bitt "torre kan hjelpe.
Kvinner 09 menn.
Kontakt kontor hf. 71 29 01 hver
mandag 18-21.
Strørnsvn. 68, Strømmen.
Mote fredager kI. 19.00 i Vellokalet, Oscar Borgs vei, Fjellhamar.
Kontakttlf. 7110 56, 71 6237 alle dager.

De Norske Lenker
Romerikslenkene
Box— 1470 Lørenskog

pa fOret
arbeidstoy

0

*0
FROST KING

VARMESTOVEL

SNOW JOGGERS

Ekstra høye

med installasjonservice

Apent til kI. 22.00
1914 YTRE ENEBAKK

sj

Set
1p

w0toy

25%
150

KUN

HUSK!

KJOPEKORT

TOR VEITEBERG Ah
Autorisert Rarleggerfirma

0'

BREDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI
TELEFON 87 35 06
TELEFON 87 08 28

r

-

TLF. 92 47 10

VART VELKJENTE...

Pels S LG
10.50
HAR STARTET

%
AV SLAG

pa kun kvalitetsvarer

LANGDAG onsd. og torsd. kI. 19.00.

Aft

HUSK

Det koster ikke
mer a gá til
fagmannen

Torsd.
til ki.
19.00

Ennà er det mange
kalde vinterdager igjen!

AVBETALING

LAVPRIS

Lord.
Kundeparkering bak forretningen til ki.
14.00

SC STASJON

aRE 0*

-

jecir ,set

med og uten vernetupp

COMFORTBUTIKKEN

-

K S ,YPke8k11' P
*

"

ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 8881 54

PELSMESTER

STRflMSVN.44-STBØMMEN-TLf.713738

lug
Bygningsràclet gikk i
sitt siste mote inn for a
be kommunep1ãnütva1
get orn a tilrettelegge
mulighetene for spredt
bohgbygging i Ln€
bakk Dcttei forbindel
se med utredning a in
komm u ni p lan
Bygningsraaet sier 1
sitt vedtak at behoet
for spredt holighygging avgjort er UI stede. Det viser det antail
saker som er behandlet
I bygningsrádet i 1985.
Bygningsràdet ser det
derfor Ønskelig it fã
klaic ietningslinjci 1
en ny kommuneplan,
som kan avhjelpe dette
forholdet.

70 boliger arlig
Ko mm uneplanutvalgets arbeicisoversendte
utvalg
bygningsradet to forskjellige prognoser for
bolig- og befolkningsutvikling.
Prognose 1 gir 65 boliger, og 0-utbygging i
Kirkebygda.
Prognose 2, som
bygningsradet gikk inn
for, innebrer at det
skal bygges 70 boliger
arlig i Enebakk. Her er
det kaikuiert med 25
boliger i Ytre. 15 i Kirkebygda og 30 pa Flateby.
- I g,jeidene boligbyggeprogram er det forutsatt hygcl ijennomsnittlig 75 boliger pr. ar.
De nyc prognosene legger opp til noe lavere..
boligbygging. Begrunnelsen for a ga ned pa
boligbyggingen er a
holde den arlige veksten pa Ca. 1.5 . i nav
rende kommunepian er
veksten satt til 2.5 i)r.
ar, sier bygningssjef.
Stein Marsdal i sin vurdering.

Utbygg ingsarealer
Pa Fiateby er det anslagsvis igjen boligarealer til 230 tomter. Med
en utbyging pa 30 eller
40 b6llgér arlig, vii det
med andre ord bare ga
5-8 ar fØr area1ee er utal
bygd. Nye b""
msettes av fo:r'a dekke
area lbehovet for en n
planperiode pa 12 ai.
O erst I Ekcberg
dalen er det satt av tilstrekkelige stoic boligarealer til d dekke behovet pa 15 boliger arlig
I kommende periode.
Ogsa i Ytre er det
av nok areal til 25 bo1i
ger arlig 1 kommende
planperiode.

Streifinn - EIFs egen storstue - et sossialt treffpunkt bade for store og smà idrettsentusiaster.

Streifinn - EIFs egen storstue feirer tre
âr i disse dager. Vignett stakk innom
sporstshytta en vanlig torsdagskveld,
men hva i all verden er vanlig pa sportshytta?
LØypekomiteén satt i kjelleren, det var
mote i 2. etasje og hyttekomiteéen holdt
Jan og Per
I kjelleren pa Streifinn

idrettsforening mottar ett ore
for det arbeidet de legger ned
for d drive hytta til enhver tid.
- Hytta drives ved saig og
utleie. Det er ikke noe butikk
snakke om. det gar omtrent
Ut I null, sier Tormod SØgaard, medlem I hyttekomitéen, til Vignett.
Streifinn drives ogsá med
hjelp av inntekter fra juieplattene, som kom for første gang
i 85. De er en viktig del av inntekstsgrunnlaget for Streifinn.

- Ikke noe butikk
snakke om

Ikke bare idrett

star
det to varmtvannsberedere
merket med navnene Jan og
Per, hva i all verden skal nà
det bety?
Jan Magnus Johansen og
Per Onstad skjuler seg bak de
fornavnene, en slags takk for
det fantastiske dugnadsarbeidet de, sammen med andre, la
ned for at sportshytta kunne
stá ferdig ved ârsskiftet
1982/83.

a

Streifinn drives pa dugnad,
ikke et menneske i Enebakk

Mange av oss sitter kanskje
med det feilaktige inntrykk
av at det kun er plass til Id-

pa med litt vedlikehold. I garderoben skiftet ivrige skigáere. En helt vanlig kveld
pa Streifinn...
Kommunen var i sin tid bekymret for
at hytta ikke skulle bli brukt nok, i dag er
yel heller problemet a kunne tilby alle
plass...
rettsaktiviteter
innenfor
Streifinns fire vegger, der tar
vi styggelig fell.
Selv om uka stort sett gâr
med til idrettsaktiviteter,
slipper ogsâ andre til. Hytta
er etter hvert ogsâ butt et attraktivt sted for sluttede selskaper i helgene. I tillegg blir
omtrent alle mØter innen ElF
,ogsâ holdt pa hytta.
Nytt av 1 fjor er at ogsâ
gudstjenester bar fâtt innpass
noen sØndager i áret.

Forst og fremst et
sosialt treffpunkt
Streifinn er ápen hver Ion
dag og sØndag fra 11 til 16, og

mange setter pris pa a stikke
innom hytta for a ta seg en
kopp kaffe, eller kjøpe en
varm toddy til minstemann
som er dyktig sliten etter en
skitur innover I marka.
For de som gar skikkelig
langturer ligger hytta lite
strategisk til, den ligger litt
for nr bebyggelsen. Derimot
ligger den jo rett I smØrØyet
for de som gar enn kort tur pa
ski eller pa beina.
Det at ElF har sin egen hytte fØrer naturlig, nok til at
samholdet I foreningen ogsa
blir bedre. Det er godt a ha et
sted der du er sikker pa a alltid kunne treffe idrettsvenner
og andre kjente.

