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NM I HELGEN 
I helgen er det pa Mjarvann det skjer. Da 
er det NM for senior pa vannski, og Ene-
bakklubben starter med flere løpere  helt 
i toppen. - Kan regne med litt av hvert, 
sier Knut Pedersen som er oppmann for 
laget. Han nevner de stiller med átte kjø-
rere, endel av disse Junior. Men mener ii-
kevel de skulle ha gode sjanser for a hey-
de seg i senior. - Denne uka har de trent 
fra ni om morgenen til ni om kvelden 
hver dag, og nye rekorder er absolutt mu-
hg. 

Pedersen háper pa et fint stevne og sier 
alt fra deres side skulle ligge til rette for 
dette. 

Enebakk-kjØrerne trener tolv timer om dagen den-
ne uka. Málene er hØye foran NM til helgen. 

PA DEKKJAKT? Kjør ti! 
YTRE ENEBAKI( 
BENSIN & 
SERVICE A.S 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Stál-radial stadig ph tilbud! 
Dekksalg og service til kI. 19.00 

VELKOMMEN UTOVER! 

TIf. 02/92 44 08 Cl 

Vi tar ferie 
Neste onsdag kommer ikke Vignett grunnet fe-

ne. Kontoret blir derfor ubetjent fra og med idag, 
til og med onsdag 22.juli. 

Vi Ønsker vãre lesere en fortsatt god sommer! 

Annonsering 
er AN 

markedsfOring 

Uiijuett 
—difl talerør 

I kveld gir David Patrick konsert i Enebakk Kirke 

Kjøp og saig av biler 
Kommisjon 

.100% finansierings- 
bistand ordnes. 

Vi skaffer til veie 
de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 92 80 70 

Nr.27 

  

 

onsdag 15.juli 1987 

  

  

Lokalavis for Enebakk 4. arg. 	 Lossaig kr. 4.00 

 

  

I kveld starter árets orgelfestival i 
Enebakk Kirke. Og allerede i ãpnings-
konserten kan tilhørerne  stifte be-
kjentskap med utØvere pa hØyt  inter-
nasjonalt nivâ, David Patrick og Pru-
dence Lloyd. 

Patrick er engeisk organist som har en mangesidig solist-
og professor i Oxford. Han er virksomhet bak seg. Hun vii 
kjent for sitt arbeid med en- synge sanger av Mozart, Vi-
geisk barokkmusikk, og kon- valdi og Bach. 
serten vii blant annet gi pro- 

	Programmet som er variert 
ver pa musikk av Henry Pur-  og publikumsvennhig, avslut- 
cell og James Cook. 	 tes med en komposisjon av 

Med seg liar David Patrick Bjarne SlØgedal, tilegnet 
sin kone, Prudence Lloyd David Patrick. 

STARTER I KVE... 



PLAKATEN 

Enebakk orgelfestival ons-
dag 15. juli. 

Se annonse. 
Endring i mØteplan (kom-
munen). 

Se annonse. 
Svinesdagen lØrdag 25.7. 

Se annonse. 

Litt av liver blir det a se pa Svinesdagen, lover Kristian Hundtorp. 

OP 011114 1 
STUDER 14 	4VNONEN E 	

'000) 

Onsdagens tekst 
Forkynner og tilhører 
1 .Kor.4,1-5 

Bibelavsnittet star i en sammenheng om forkynnere 
og forkynnelse. Forkynneren er Kristi tjener og han er 
forvalter av Guds hemmeligheter som er Guds ord. 

Det krever av forkynneren troskap mot Ordet og Or-
dets giver. Utførelsen av forkynneroppdraget fører 
ofte til kritikk. Paulus innanker striden og kritikken 
til sin Herr e! Og lover menigheten vente med dommen 
til Herren kommer igjen. 

Les gjennom kap.2-4 i 1.Kor.brev! 
H.M 

IRKe Pop skolen'. 
De Økonomiske innstramningstiltak som Stor-

tin get vedtok iforbindelse  med behandling av revi-
dert nasjonalbudsjett for 1987, medfØrer  store kon-
sekvenser for kommunenes Økonomi ogsâ i Ene-
bakk. Innstramningstiitakene sammen med mer-
utgifter iforhold til det budsjetterte nar det gjelder 
kommunens tilskudd til folketrygden, beiØper seg 
til totalt 1,1 millioner kroner som man net skal fin-
ne oppdekning for innen -87 budsjettet. 

Økonomisjefen har ant ydet mulige mater et dek-
ke dette belØpetpà. Sterke tiltak som han selv kal-
ler det, og anbefaler  seriØs vurdering av ansettel-
sesstopp og investeringsstopp. Vi far krysse fin gre 
for -88 da. Kommunens politiske ledelse anser Øy-
ens ynhig at det âret, samt de pdfØlgende  tre aT blir 
fetere, ettersom investeringslysten den senere ti-
den har antatt enorme dimensjoner. Det er nok a 
nevne idrettsanieg get pa Flateby, og helse- og so-
sialsenteret i Kirkebygden... 

Navel, tilbake til pohitikerne og administrasjo-
nens problem. Hvor skal man ta 1.1 millionerfra i 
et ahlerede magert budsjett? Og her vises stor fan-
tasi ved a antyde at skolesektoren kunne saktens 
vcere et hØvelig sted a bruke sparekniven. I trange 
tider er skolesektoren god a ha. Stor ogfeit. Svcre 
beiØp! Det antydes at kommunestyrets vedtak om 
Økt ressurstildehing til skolesektoren pa 1.2 millio-
nerfor 87188, dvs. en halv million i -87, skal ses pa 
pa nytt. Det var et tverrpohitisk flertallsvedtak. 
Framsyn og forstand tilsier investering i framtida 
nar tidene er trange. Og framtida - det er ungene 
váre. Spar gjerne pa det meste, men ikke her. For 
det som innspares pa denne sektoren, kan om fã 
âr bety svc.ere utteihinger pa andre staters budsjett. 
Til syvende og sist er det samme kaka man deter. 

Enebakk har tradisjon i innsparinger pa skole-
sektoren. Den saken mestres til fuhle. Skoler med 
for darlig kapasitet, halvgamle lcrebØker, tak 
som lekker... 

Na er det slik at man i skrivende stund enna ik-
ke har oversikt over hvordan skatteinntektene vii 
utvikle seg resten av ãret. 

VIGNETT 

Kirkene 
19. juli 1987 

Enebakk: 
11.00: Granly, Dale1erdingen 

v/Helgheim. 

Sentralsykefruset i Akershus 
1/7-87: 
Ann-Marie og Kate har fâtt 
en sØster. 

Esmé og Niels Jacob 
Knagenhjelm 

1914 Ytre Enebakk 

Sentralsykehuset i Akershus 
5/7-87: 
Unn og Eli fikk en fin lile-
bror. 

Liv og Terje Grevskott 
1914 Ytre Enebakk 

POLITI- 
RUNDEN 

I 	 - 

LØrdag ble en stjâlet earn-
pingvogn funnet igjen i Dale-
fjerdingen. Den syv meter 
lange vogna er tatt fra Cara-
vansenter i Ski. 

Den pâfØlgende dag ble en 
splitter ny, rod, 17-fot bat 
med henger funnet i Prestâa. 
Denne er stjálet fra samme 
sted, og lensmannskontoret 
er interesserte i opplysnin-
ger. 

Ring 4146 35 
ogbli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra Ia. 50 pr. ár. 
For barn i nod. 

f REDD BARNA 
TIf.: (02) 414635 

Hestedrosjer 	og 
gamle biler som 
transport, leikarin-
gen med oppvisning i 
tunet og omvisning 
pa den velholdte 
gamle garden ved Ly-
seren. Nei, et bedre 
sted enn Svines kun-
ne Trøgstad Gammel 
Tekniske Forening ei 
ha funnet for Sifl Ut-
stillig. 

En historisk dag blir det trolig 
pa Svines Gârd neste iØrdag, den 
25.juli. Da er det det "omfiak-
kende museum", TrØgstad Gam-
mel Tekniske Forening som 
kommer til Enebakk. Og med seg 
har de en rekke gamle motorer, 
redskaper og gjenstander som de 
vil vise i bruk. I tiilegg blir det 
blant annet omvisning pa Ruth 
Randems imponerende gârds-
museum, ved eieren selv. 

Men la oss begynne med be-
gynnelsen, for allerede ved buss-
hoiderplassen vii de som Ønsker 
det motes med hestedrosje ved 
Bekkeiaget. Og for de som tar bi-
len til Spikerverket, veteranbiler 
og hestedrosjer frakter dem der-
Ira, inn pa den idyiliske haivØya 
og frem til den erverdige garden. 
Her vii man kunne kjØpe billetter 
Ira en billettmaskin som stam-
mer fra Torgata bad, veier 40 kilo 

SVINESDAGEN NESTE LORDAG 

og trolig ble tatt i bruk rundt 
1918. 

FJOS OG LAVE 
Ved hovedhuset Jigger Ran-

dems eget lille gârdsmuseum, og 
her er det en mengde interessan- 

te ting a titte pa. Biant annet en 
jordmorkoffert, snippejern, tØm-
merdaning, en av de fØrste 
mAx-mastere og ei tysk kinne. Vi 
fortsetter til stabburet og finner 
ei motorsag som man har mer 
enn nok med a lØfte, om man ik-
ke skal sage i tillegg, 18 kilo! 
Dessuten en av de fØrste pa-
hengsmotorer og ei vennehake til 
a snu tØmmerstokkene med. 

Over gárdsplassen ligger fjØset, 
som av alie ting er ominnredet til 
den koseligste stue. Likevel er 
den gamle krybba bevart og skiir 
rett inn i den nye arkitektur sam-
men med fjØskrakken. Her vil det 
forØvrig bli mulighet til a sette 
seg a siappe av iitt, kanskje ta en 
vaffel? 

Laven er en historie for seg, for 
her er den gamle iaven gjemt inni 
iaven. I den innerste er stokkene 
tija thverandre og ansias a v- 

re bygget rundt 1600, men ingen 
kan oppgi dette nØyaktig.  Her er 
forØvrig det meste av gamle ri-
stemaskiner, iabbeharv, vand-
ring og andre redskaper gjemt. 

Dagens hovedtale er det Odd-
mund Gimmingsrud som vii sta 
for. Han var grenselos under kri-
gexi ogt PA 

øyeren. Dessuten blir det 
dans i tunet av Leikaringen Ig-
nar og gjettekonkurranse med 
gamle gjenstander. Men her blir 
det visstnok aidersgrensen opp-
ad pa 40 hr. Og foreningen vii 
visstnok bringe med seg mye ra-
riteter de har samlet sammen. 
Hva, nei det fa.r man se pa Svi-
nesdagen. 

Se forØvrig annonse annet sted 
i avsa. 



VIGNETT 

Ukens spaltist Husmandsplassene 
Ja, du har sikkert sã 

evig rett, Anne-Marit 
Ness, bade i den ene og 
den andre retning. Og 
Hammerveien har jo bare 
en retning, eller har den 
to... Man ma i hvert fall 
tilbake den veien man 
kom, fora komme tilbake 
igjen. Om det nâ er be-
sØkende fra Oslo, eller det 
er veietatens folk. (Under-
tegnede kan selvsagt godt 
underskrive dette). Et 
<<u-land>>, javel. Noen pa-
star dette overfor var 
kommune, eller var det 
det ganske land... 

Jeg vet ikke jeg! Etter a 
ha feriert sammen med fa-
milien i nesten fjorten da-
ger i Danmark (nrmere 
bestemt MØn,  Lolland, 
Faster og Sjlland) og 
sett hva ogsã de far til pa 
deres <<lille klode., opp-
lever en det slik bilens 
tidsalder krever. Nemlig 
en bortimot utilnrmelig 
rasering av jord og eien-
dommer. Bilen har lik-
som ingen begrensninger, 
hva gjelder <<tumleplas-
ser>>. Er det okay, eller 
skal vi belier fremholde 
at <<u-lands>>- begrepet er 
der plutselig? Det er jo 
herlig a vre bilist et 
sant sted, med flate, rette, 
gode asfaltstrekninger. 
Det minner ikke sá mye 
om regnfulle var- og som-
merdager pa vâre hullete, 
gjørmete grusveier. Gid 
vi hadde vrt i et annet 
land akkurat da... 

Borte bra, men hjemme 
best. Sikkert et uttrykk 
de fleste forbinder med 
hjem fra ferie nâr alt stort 
sett er over med regn, tor-
den, lite bading... og ellers 
den <<bâtturen>> man sá 
absolutt skulle ha med 
seg, men som ikke ble noe 
av pga. omstendigheter 
<<en ikke er herre over>>. 
Ja-ja. Her om dagen satt 
jeg og filosoferte over det 
med sommer, ferie og alls-
kens hva det fører med 
seg og berØrer. - Jeg fØlte 

da at vi bar vel aldri tid-
ligere (tidsregnet) hatt 
bedre anledning til a 
komme 055 ut i verden. 
Bare trusselen om no' 
langt alvorligere hang i 
luften. Ikke noe hyggelig 
samtaletema, srlig pa 
en god sommerdag. Men 
allikevel... 

Jeg tente meg en rØyk 
for <<hygga's>> del) og sa til 
meg selv at pytt, det vel 
ikke no' til hinder for at 
lufta kan holde seg rein 
noen hundre ar til, men 
hva med vannet da... Vil 
vare etterkommere kiare 
dette lØft a fã holdt alt 
dette vedlike? (Ellers sak-
tens'f*det-nibet$re 

En gang imellom tar jeg 
med meg fiskestanga (all-
tid med pa ferietur) og be-
gir meg ned i <idylien>. 
Ja, det sies sa om var 
<<perle>> i omliggende 
krets. 

Noen har sikkert regist-
rert som meg at dybde og 
sikt er begrenset, selv 
fangsten som matte bli et 
kjerkomment tilskudd 
til et ellers rikholdig mat-
bord, uteblir. Sikkert ik-
ke etan'es yule vi si... 

Tror du det samme Ar-
ne Solli, som jeg Ønsker a 
overlate pinnen til, i den 
tid du bar fãtt oppleve a 
se hvor <<lekkerbiskene-
ne>> bar gjort av seg. 

Frank Rustad 

Vi fortsetter her var serie 
om Enebakk Prestegãrd. 

FØrste artikkel stod i for-
rige utgave, mens bilde av 
husmenn og husmannskon-
trakt fra 1851 ble vist i num-
mer 25. 

1) Lotterud fcestet ved kon-
trakt af 20. .Januar 1857 til An-
ders Olsen mod aarlig afgift kr 
36,20. Han har senere faaet for-
pagte et stykke jord af  Preste-
gaarden udenfor pladsens 
grcndser for en aarlig afgift af20 
kroner. Der fØdes pa pladsen I 
hest og 3 kjØr. 

2) Engerhoim fcestet ved kon-
trakt af 8. October 1868 til Nils 
Christensen med aarlig afgift 24 
kroner. Der fØdes paa pladsen 2 
kjØr. 

3) MjØnli fcestet ved skrifthig 
kontrakt til Ole Larsen mod en 
afgift 24 kroner. Pladsen bruges 
flu of fcesterens enke Gunhild 
Larsen. DerfØdes paa pladsen 2 
kjØr. 

4) Brua, fcestes ved skriftlig 
kontrakt til Thore Johansen mod 
aarlig afgift 48 kroner. DerfØdes 
paa pladsen 1 ko. 

5) Svartebck, fcestet til Martin 
Larsen uden kontrakt mod aar-
lig afgift 32 kroner. DerfØdes paa 
pladsen 2 kjØr. 

6) Lien —fcestet ved kontrakt af 
16. October 1878 til Edvard Ener-
sen, Vaarygg. Den samme mand 
har ogsaa fcste paa pladsen 
Vaarygg og driver nu begge 
pladse, der tidligere har haft 
hver no sidde 	A 
ge pladsene betaler han aarlig 
afgift 32 kroner. 

DerfØdes paa begge pl'ithe til-
sammen 2 kjØr. 

7) Solheim - fcestet ved kon-
trakt af 28. Juli 1879 til Andreas 
Amundsen mod aarlig afgift 48 
kroner, der imidlertid senere ved 
mindehig overenskomst er nedsat 
til 32 kroner aarlig. Der fØcies 
paa pladsen 2 kjØr. 

8) Skrcdderstad - fcestet ved 
kontrakt af 5. Februar 1869 til 
Andreas Christiansen mod aar-
lig afgift 40 kroner. Paa denne 
store og gode plads har der un-
der forsvarhig drift kunnet fØdes 
1 hest og 2-3 kjØr.  Under den nu-
vcerende husmands daarhige 
ski Øtsel holdes der for tiden kun 
en ko paa pladsen, idet har har 
forpaktet bort stykker af den til 
andre prestegaardshusmcend, 
som har affØrt avhingen. 

9) Vestre Glommen - fcestet  

ved kontrakt af 17. Mai 1883 til 
Andreas Christiansen mod aar-
lig afgi.ft  48 kroner. Der fØdes 3 
kjØr. 

10) Østre Glommen fcestet ved 
kontrakt af 23. mai 1883 til Hen-
rik Martinsen mod aarlig afgift 
64 kroner. DerfØdes paa pladsen 
I hest, 2 kjØr. 

11) Klokkerud - fcestet ved 
kontrakt af 16. Marts 1872 til 
skredder Nils Olsen mod aarlig 
afgift 200 kroner. Der fØdes I 
hest, 5 kjØr. 

12) SØndre Ødegaarden -fces-
tet uden kontrakt til Anders Øde-
gaarden mod aarlig afgift 48 kro-
ner. DerfØdes pa pladsen 1 hest, 
2 kjØr. 

13) Øvre (eller Mehlem) Øde-
gaarden fcestet ved kontrakt af 
24. September 1857 og 3. Marts 
1869 til Hans Thoresen mod aar-
lig afgift 24 kroner. DerfØdes paa 
pladsen 2 kjØr. 

14) Nordre Ødegaarden fcestet 
ved kontrakt af 8. Marts 1875 til 
Johan Olsen mod aarlig afgift 56 
kroner. Der fØdes paa pladsen 2 
kjØr. 

15) Øvre Lindshus —fcestet ved 
kontrakt af 17. August 1880 til 
Hans Svensen mod aarlig afgift 
56 kroner. Der fØdes 1 hest, 3 
kjØr. 

16) Nedre Lindhus —fcestet ved 
kontrakt af 18. April 1883 til 
Hans Holmeen mod aarlig afgift 
72 kroner. DerfØdes paa pladsen 
1 hest, 3 kjØr. 

17) Lennestad, fcestet til Gul-
brand Kristensen mod aarlig 
afgft 72 kroner. Der Aides paa 

18) Bakken - fcEstet vedkon-
trakt af 7. Febr-uar 1873 til Martin 
Olsen mod aarlig afgift  24 kro-
ner. Der fØdes paa pladsen 2 
kjØr. 

19) Moen —fcestet ved kontrakt 
af 13. September 1852 til Hovel 
Nilsen mod aarlig afgift 4 kroner 
af den egentlige plads og 16 kro-
ner aarlig for et engstykke (kor-
tet Moen 2) som ham har havt i 
brug ved siden af den egentlige 
plads. Der fØdes paa pladsen 
(iberegnet enga) 2 kjØr. 

Samthige foran opregnede 
brag med untahelse afLennestad 
er bortsatte pa fcsterens og hus-
tru's levetid. I de ahle.fleste  af 
kontraktene er utrykkelig anfØrt 
og navngivet den ved fcestets 
oprettelse nuvcerende hustru. 
Lennestad er bortforpaktet blot 
mod afgift (uden arbeidsphigt) 
paa aarremaab. Foruden Lenne- 

stad er ogsaa no. 4 (Brua), no. 5 
(Svartebcvk), no. 6 Lie og Vaa-
rygg uden arbeidsphikt til Pre-
stegaarden, og kun pengeafgift 
erlcvgges. Samthige Øvrige plads-
brugere er derimod arbeidsphik-
tige. No. 2 (Engerholen), No. 8 
(Skrcedderstad) no. 3 (MjØnhi), 
no. 7 (Solheim), no. 12 (SØndre 
ødegaarden), no. 13 (Øvre Øde-
gaarden), no. 14 (NØrdre Øde-
gaarden), no. 15 (Øvre Lindshus), 
no. 18 (Bakken) og no. 19 (Moen) 
har almindebig arbeidsphigt efter 
bibigelse mod godtgjØrelse af 13 
Ore pr. dag om vinteren og 27 Ore 
pr. dag om sommeren. I skur be-
tales 40 Ore for en shaattedag - 
alt paa husbondens kost. Naar 
husmcendene holder sig selv med 
kost, har den nuvcerende sogne-
prest betalt dem 80 Ore dagen i 
kostgodtgjØrelse: Af de Øvrige 
husmcendspladse svares et mere 
begrcenset arbeide. Af no. 11 
(Klokkerud) svares som tillcvg til 
afgiften 6 dagers veiarbeid med 
mand og hest uden godtgjØrelse. 
Dertil svares af pladsen 8 dagers 
aannearbeide med mand og hest 
med 80 ores godtgjørelse pr. dag 
samt kost og foruage. 

No. 16 (Nedre Lindshus) svarer 
14 dagers arbeide med mand og 
hest mod samme godtgjØrelse 
samt 12 dagers slaat 12 maal 
skur mod scEdvarhig husmands-
betabing. 

Pladsene Vestre og Østre 
Glommen no. 9 og 12 svarer beg-
ge nogle dagers arbeide. Samt-
bige husnuvnd eier selv bygnin- 

M,or,,Lo_ 
ne til disse bygninger er ikke ta-
gene i Prestegaardens skov. Fcv-
stekontrakten vedkommende 
pfridsen Solheim inneholder den 
bestemmelse at ved fcstes ophØr 
skal der ikke paahvile sogne-
presten eller det offenthige nogen 
forphikelse til at indlØse  husene 
paa pladsen. 

De Øvrige kontrakter enten 
mangler enhver udtalèlse om, 
hvorledes der skalforholdes med 
hensyn til bygningene i tibfcelcle 
af fcestet ophØr  (hvorved altsaa 
husmandslovens best cemmelser 
blir gjeldende) eller for enkelte 
kontrakters vedkommendeer der 
intciget den utrykkebige bestem-
melse, at husmanden i tilfcebde af 
pladsens fravigebse kan forbange 
sine bygninger indbØste efter 
takst. Ingen af-1sus7ncendene har 
ret til brcende, gjcerdefang eller 
husmaterialer i Prestegaardens 
skov. 

Mosjon, hjerte- 
og karsykdommer 

Ryste ny pepsonalsjef 
Hjerte- og karsykdommene er 

arsak til halvparten av alle dØds-
fall i Norge. Sykdommen skyldes 
fØrst og fremst áreforkalkning 
som tetter pulsarene og rammer 
hjertet (hjerteinfarkt og angina 
pectoris), hjernen (hjerneslag), 
bena (gangsmerter og kold-
brann) og nyrene. 

FØlgende faktorer spiller en 
viktig rolle i utviklingen av hjer-
te- og karsykdommer: Hoyt inn-
hold av fettstoffer i blod, to-
bakksforbruk, hØyt  blodtrykk, 
mangel pa mosjon, overvekt, 
stress og psykisk belastning. I til-
iegg kommer det at noen er mer 
arvelig belastet, og menn ram-
mes hyppigere enn kvinner. 

Vi skal her konsentrere oss om 
mosjon. Mange undersØkeiser vi-
ser noe av det samme resultat 
som den stØrste undersØkelsen 
her til lands, Osio-undersØkei-
sen. I den ble 1 600 menn i alder-
en 40-49 âr undersØkt i 1972 -73 
og senere fulgt opp over flere ár. 
Den viste at dØdeligheten av 
hjertesykdom var fire ganger sá 
hØy i gruppen med lite mosjon 
sammenliknet med dem som 
drev regelmessig mosjon En god 
vane ser Ut til a trekke here med 
seg. Mosjon reduserer derfor fiere 
av de andre risikofaktorene - 
kostholdet bedres, tobakksfor-
bruket reduseres og en kommer i 
bedre psykisk balanse. 

Areforkalkningen utvikler seg 
gjennom mange âr, og det beste 
er a drive mosjon regelmessig 
gjennom hele livet. Det er alike-
vel aldri for sent a begynne, men 
det er selvfØlgelig mer a oppna jo 
fØr du begynner. Ogsâ for dem 
som allerede har hatt et hjertein-
farkt er det mye a oppná. De vii 
M et bedre liv spesielt fordi mo-
sjon reduserer noe av den angst 
og spenning i kroppen som pla-
ger svrt mange hjertepasienter. 
Det er ogsá pávist at de vii leve 
lenger. 

Dagens mosjonsrâd 
Enkelte hjertepasienter blir sa 

treningsivrige at de ender opp 
som <,maratonfanatikere*. Ved 
en forsiktig og omhyggelig opp-
trening er det nok ingenting i 
veien for at f.eks. tidiigere in-
farktpasienter kan trene seg opp 
til a tale iangvarig, hard belast-
ning. Mátehold og sunn fornuft 

Jan Ryste heter Enebakk 
kommunens nye personalsjef 
som vii tiltre I fØrste halvdel 
av august. Ryste er fØdt i Ale-
sund men har siden 1975 vrt 
bosatt i Oslo. Han har biant 
annet ett ârs studium i sam- 

bØr likevel vre ledetraden for 
hjertepasienter. Det viktigste er 
at en starter rolig inntii kroppen 
blir varm, og at en unniater a 
presse kroppen maksimait. Den 
helsemessige gevinsten blir ikke 
mindre av det, tvert cm. 

For a kunne forebygge hjerte-
og karsykdom, er iett kondi-
sjonstrening mest gunstig. En  

funnsplanlegging ved dist-
rikstshØyskole, samt offent-
hg rett og statsvitenskap fra 
universitetet. For tiden er 
han ansatt som administra-
sjonskonsuient hos fylkes-
skolesjefen i Akershus. 

oppnar meget god forebyggende 
virkning ved f.eks. a gâ seg god 
og varm 1/2 time 3 ganger i uka. 
Deltakelse i mosjonsløp og hg-
nende skal en vente med til en-
har drevet regelmessig trening i 
minst 1/2 ar. Det gjelder ogsá 
hjertefriske personer. I alle fall 
etter at de har passert de 40. 



DAME SANDAL 
HVIT ELLER ROD 

- 
KR 890 

Husk ogsá var kvikkrens 

ii 
c 7 j

1/)  atz'-ama S 
Grendesenteret - 1911 Flateby 

TIf. 02/92 83 74 

I 

VIGNETT 

Dette er.....FLATEBY BATFORENING 

Mange arbeidstimer er nedlagt for a ez fd havna i den 
standar den er idag. 

Flateby 	Bâtfore- 
fling kom igang pa 
begynnelsen 	av 
70-tallet, og siden den 
gang er trolig et sted 
mellom 5 og 6 tusen 
arbeidstimer nedlagt 
pa dugnad til en ver-
di av vel en halv mil-
lion. Idag kan da ogsã 
de 130 medlemmer 
legge til ved den hi-
storiske Flateby Hay-
na. 

Men bare idyllen er det ikke. 
For dengang de startet a restau- 

rere og bygge ut den gamle mob-
en, var de hele tiden overbeviste 
om at kommunen skulle eks-
propiere omradet. Men skjØnnet 
ble hØsten 1986 anka grunnet for 
høy kvadratmeterpris, og pa det 
navrende tidspunkt kan leder 
Jon Johnsen bare uttrykke sin 
misnØye over a betale dyr leie for 
det de selv har bygget opp. - 
Haper dette blir klarlagt ilØpet 
av 1987, sier han til Vignett. 
HISTORISK 

Flateby Bâtforening startet ik-
ke sitt virke pa den navrende 
havn. Johnsen forteller de be-
gynte bak den sakalte GrØnnkal-
ken. - Hit flyttet vi i 1980 og 
hadde fØrst bare flytebrygger. 
Dette fant vi ikke holdt og bruk- 

te derfor vinterene til a pale ned 
stolper, legge opp lys og bygge ut 
den tidligere moloen. Ja, for det-
te er historiske trakter. Det var 
hit dampbâten "Øieren" kom fra 
LillestrØm for deretter a kjØre vi-
dere til Bástad. 

Johnsen forteller det ikke er 
foreningens formal a tjene pen-
ger pa det de gjØr. - Leier derfor 
ut sa billig som mulig og de 72 
plassene er meget ettertraktet. 
Kommer ogsâ folk fra andre ste-
der, og mange star pa liste. Ba-
tene som ligger her er av ulik 
stØlrrelse, de fleste mellom 15 og 
20 fot, men noen ogsa stØrre. 

Miljøet kan lederen bare rose, 
og forteller de pleier a arrangere 
bade St.Hans- og hØstfest. 

Kommunedeiplan for Kirkebygda 

Arealforvaitnings-
utvalget som er et Un-
derutvalg av kom-
muneplanutvalget, 
har fremlagt sitt for-
slag til kommunep-
lan. Vi har tidligere 
tatt en titt pa delpian 
for Flateby og tar 
denne uka for oss Kir-
kebygda 

Det endelige for-
slag til kommunep- 
lan blir lagt ut til hØ-
ring i august. 

For Kirkebygda foreligger to 
stadfestede reguleringsplaner til 
boligformâl. Dette er Lotterud og 
Klokkerudasen , og her er det 
ledige tomter i begge omrâder. I 
eksisterende generaiplan er det 
forutsatt den fremtidige bolig-
bygging skal skje i Øvre del av 
Ekebergdalen, og her er det av-
satt arealer som rekker langt ut-
over planperioden. Av dokume-
net kommer det frem det bØr tas 
opp til diskusjon om den fremti-
dige utbygging bØr skje her, eller 
om det er hensiktsmessig a finne 
frem til nye boligomrâder nr-
mere sentrumsfunksjonen, helst i 
tilknytning til Lotterud. 

I delpianen er det foreslatt av-
satt 38 daa. til nringsarealer pa 
eiendommen BarbØl, i tilknyt-
fling til BarbØls industri og for-
etningsbygg. Det er ogsâ vist en 
mulig utvidelse av omrádet mot 
nordvest. 

ULTTJR 
Det liar tidligere vrt drØftet a  

flytte bygdemuseet til omrâdet 
ved TØmmerbraten, men dette er 
forkastet. Skal det flyttes bØr  det 
inngá som et element i senteret 
for Kirkebygda. Kirken er det 
eldste byggverket og dette og 
prestegarden bØr  vre med i 
rammen rundt et bygdemuseum. 

Idrettsanlegg er foreslátt utvi-
det med cirka 13 daa. slik at det 
kan anlegges fly treningsbane og 
andre aktivitetsarealer. 

Arealer som pa kartet er mer-
ket F3 og F4 er avsatt til friomra-
der. 

TRAFIKK 
I delplanen er det foreslatt a 

senke riksvegen pa strekningen 
fOrbi herredshuset og forbinde 
fylkesvegen forbi kirken og at-
komstveg til herredshuset med 
bru over riksvegen. Et alternativ 
har vrt a legge om vegen, men 
dette anses a vre betydelig 
dyrere. Gang- og sykkelveger 
er foreslatt anlagt pa streknin- 

gen Lindshus og Klokkerudäsen, 
fra Klokkerudasen forbi pre-
stegarden og herredshuset og 
fram til RV 120 og videre til bar-
neskolen. I tillegg langs Lot-
terudveien fra boligfeltet og frem 
til RV 120. Og mellom Lotterud-
vegen og fylkesvegen, forbi kir-
ken i grensedele mellom ung-
domsskolen, idrettsbanen og 
eiendommene 115/1 og 115. 

Hva sØppelfyllplass angar for-
eslâs det fly anlegges i lØpet  av 
planperioden, men forelØpig er 
lokalisering ikke bestemt. 

29.juli tar vi for oss delpian for 
Burstadomrâdet. 

Fisk er det visst ogsã àfà, og her er det Jan André som 
har tatt en mort. 



Iii deg som bor i villa efler rekkehus 

Bestili for 15. juli. Betal i september. For-
del gjerne betalingen over 6 mâneder - 
mm. kr 500,- pr. mâned - hvis du vii. 
Gi beskjed nâr du bestilier. 

NB! vi gir deg 15 ore  rabatt p5 Norols 
laveste listepris I perioden fra levering 
og til 1. september. 
Dette gjelder bade parafin og fyringsolje. Ring like godt idag! 

AAGE SVARTHOEL III 
V. Enebakk - tlf. 92 40 47 	NOROL 

Men stort sett star âkra grØnne  ogfzne, og det ser ut som 
det kan bli ei bra avling. 

to 
Til orientering skal meddeles at 

kommunestyremøtet 31. august flyttes til 
mandag 7. september 

Enebakk formannskapskontor 
Lucie Paus Faick 

ordf. 

Til kommunestyrets medlemmer 

Endring I møteplanen 

Enebakk Orgellestival 1987 
Konsert i Enebakk kirke onsdag 15. juli kl. 
20.00. 
David Patrick, orgel. 
Preudence Lloyd, sopran. 
Entré kr 20.-. 
Barn og pensjonister kr 10.-. 

Familie pa We 
Ønsker a leie hus, del av hus/leilighet, midlertidig pga. 
husbygging. Varighet 6-10 mnd. Heist Flateby el. omegn. 

Tif. 92 88 06 

VIGN EU 	  

0 Vätt, Ogsa for bondene 
Soppsykdommer, gui 

Aker og sein silosiàtt, det-
te er noen av probiemene 
den regnfuiie sommer bar 
gitt bøndene. 

- Regnvrsperioden i be-
gynnelsen av juni utsatte silos-
látten, forteller herredsagronom 
Anne-Marit Nss. - For mange 
var ikke førsteslátten ferdig fØr i 
begynnelsen av juli, noe som er 
sjelden seint. Dette fØrte blant 
annet til at gresset var kommet 
langt i utviklingen og reduserer 
kvaliteten floe, dessuten ble det 
store mengder pressaft. - En 
del gule Akre har det butt, da spe-
sielt bygg. Srlig ille er det som 
var hardt nár det ble sàdd. 

Floghavre er et frøugress som 
ligner mye pa havre. Det er spi-
retregt og kan ligge mellom seks 
og ti àr ijorda, samtidig kan hver 
Plante produsere opp til hundre 
fro. A bekjempe ugresset en gang 
holder derfor ikke. - Har ápnere 
risie ennn vanlig havre, sier her-
redsagronomen som ett av dens 
kjennetegn. - Korna er alitid ett 
snerp, dessuten er de normalt 
hØyere og er litt forskjellig i far-
gen fra havre i moden tilstand. 

Fra landbrukskontoret blir alle 
bruk sjekket hvert tredje ár. - 
Bygda er deit i tre, og iar er det 
Kirkebygda og Flateby. Men det-
te er pa langtnr nok. Bruker ma 
seiv sjekke hvert ár, I tiiegg to-
tre ganger fra akseskyting til 

SYKDOMMER/SKADEDYR 
Nss forteller det er observert 

guirust i vârhvete og at dette 
umiddelbart ma bekjempes da 
den sprer seg meget raskt. - 
Kjennetegnes ved smâ gule spo-
rehoper i striper pa bladplater og 
bladslirer. Det mest aktuelle 
bekjempelsesmiddel er tilt som 
ogsá er godt mot mjØldogg og 
septoria. 

- I flere byggâkre er det regist-
rert store angrep av Grá Øye-
flekk. Soppen spres ved regn-
sprut fra planterester i jorda og 
en er derfor srlig utsatt dersom 
en dyrker bygg etter bygg. Med 
sâ store nedbØrmengder som vi 
har hatt i sommer, far soppen 

tresking, sier Anne Marit Nss. 
Hun kan opplyse utbredeisen av 
floghavre til nâhar vrt ganske 
bra i forhold til Akershus. Men 
legger til det har vrt en faret-
ruende økning i fyiket. - Ogsá i 
Enebakk har hvert ár nye bruk 
butt angrepet. 

ARSAK OG BEKJEMPELSE 
Nss sier floghavre blant an-

net kan fâs ved sákorn og trans-
port langs veien med hengere 
som ikke er tildekket. Videre ved 
flytting av maskiner fra eiendom 
til eiendom, dessuten kan dyr og 
fugler fØre det med seg. Her er el-
gen et godt eksempel. 

- Følgende er et merarbeid ved 
at man ma luke vekk floghavre  

srdeles gode vekstforhold. 
- I oljevekster er det observert 

tildels store angrep av kâlblads-
kimmel og dette kan sprøytes 
med Ridomi blandet med Roni-
nal. Sistnevnte virker forbyg-
gende mot storknolla rátesopp. 
- Bade i havre, bygg og hvete 

finnes store mengder Blad-
minerflue, og ved angrep pa det 
øvre bladfelt bØr  bekjempelse 
foretas. 

-Men stor sett sier Anne-Marit 
Nss, star âkra grØnne  og fine, 
og det ser Ut til at det kan bli ei 
bra avling. 

28 bruk 9 kommunen liar 
floghavre, sier herredsa-
gronom Anne-Marit Ncess. 

minst en gang i iIka. Dette ma 
kastes i en sekk og brennes. Om 
det er mye kan det vre aktueit 
med sprøyting. Det  bØr heist ik-
ke sás havre eiler oljevekster der 
det er floghavre og man ma redu-
sere nitrogengjØdseien for a fâ 
mindre legde. Denne begrensnin-
gen i driftsoppiegget vii pa sikt 
fØre til aviingsnedgang. Sávarer 
ma kjØpes og maskiner ma reng-
jØres bedre og oftere. 

Annonsering 
er aktiv 

markedsforing 

'tti8ctt 
-difl talerør 

Floghavpeaksjon neste Uke 
—28 bruk i kommunen har floghavre, noe som er 20% av det dyrkede 

areale, opplyser herredsagronom Anne-Marit Nss. - En floghavre-
aksjon setter vi igang nâr aksene har skutt og regner med vi kan star-
te neste uka. Dette âret er det Kirkebygda og Flateby som skal kon-
trolleres. Til denne oppgaven er Tord Viggo Thorshov engasjert, og 
han vii sammen med den enkeite bruker gâ gjennom all Aker. 



Stoffer, 
band 
og blonder 

i rnengder 
- til priser 
sorn ikke 
skrernrner. 

Husqvarna 
Sotheimsgt. 18, Lillestrom 

TIf. 06/81 30 68 

Gray- 
monumenter 

Oppretting, oppussing 
av gamle monumenter. 
Nye monumenter. 

1911 Flateby, tlf. 92 82 01 

Min 
Guibrandsen 

Alt  
blikkenslagerarbeid 

utf ores. 
1911 Flateby 

hf. 92 82 67 etter kI. 17.00 

METZLER' 
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pa aVe 
sommervarer 

Minigraver 
Ny minigraver pa belter. 

Leies Ut for kr 850,- pluss moms pr. dØgn. 
Vi er behjelpelig med transport. 

Mur og Graveservice A/S 
1911 Flateby 

Tif. 92 6118 - 92 87 44 Mobil: 094/25 366 - 094/08 438 

SPESIALTILBUD.  
ArbeidsforkIer og frakker 

kulørte og hvite, 

FRA  NEO 
FABRKKER 

Man.-ons 	 9.00-16.00 
Torsdag 	 9.00-17.00 
Fredag 	 9.00-16.00 
Lordag 	 9.00-13.00 

LAVPRIS 

Wrangler 

: K,.S YpkeSkIMP 
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG 

TELEFON (02) 88 81 54 

Ski Bcgravelsesb?rA ais 
CFSTtNSJD EFIF. 

Ascnvn. 3,1400 Ski 
Tif. 87 30 60 
Vakttelefon 

Folio distriktcts byth 
gjennom 60 ár 

Svinesdagen 1987 
TrØgstad Gammel Teknisk Forening arr. sam-
menkomst pa Svines gárd lØrdag 25.7.87 ki. 
12.00-18.00, hvor vi vii vise gamle gjenstander 
satt inn i tid og sted. 
Vi nevner stasjonr motorer, gml. biler, heste-
kjØretøy, treskeverk, etc. 
Buss fra Oslo/Lillestrøm, ank. Bekkelaget ca. 
ki. 11.30. Derfra vii det bli aniedning til trans-
port til Svines mlgamle biler og hestekjØretØy. 
Konkurranse, servering. 
(Se for Øvrig omtaie). 
Alle yel møtt til en hyggelig dag. 

BEG RAVELSESBYRAER 

Matjord selges 
Fritt levert. 

Tif. 02/92 53 24 
eller mobil 094/94 525 

Dagmamma 
Ønskes til Alexander, 14 
mnd., fra august. 

Henv. Mette Larsen 
Tif. arb.: 92 87 21 

Tif. priv.: 92 5125 

FERIE! 
Drosje C92 har ferie fra 
19.7. til 3.8.-87. 

Tove Hagen 

VIG N ET 
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I 
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- - - - - - - - - -.- - - - - 
('&iIefl ka', og fri passe 
tipesson og i1rekk) 

FA gode râd av Anne-Lise 
	F•LL 	 
URa BRILLESENTER AS  ANNE-USE FIAM, OPTIKERMESTER 

idrettsvn. 20-1400 Ski - Ttf. 87 50 30 .----- ---------- 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
•AUTODIESEL• Ad Folio Varmeservice 

v/Bjørn Brødholt, Tomter 

hf. 92 26 10 	4D 
Bruk VARMEKONTO  hos TEXACO 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 
ENGERS GULVSLIP. TIf. 94 01 38 e. kI. 17. 

KNOCK-OUT 
* 

I 000-vis av nye 
sommervarer er 
ankommet 

NB! ALLE VARER 

PA TILBUD 
Kie opp hele familien 
for noen 100-1apper 

PS! 	Deter vi som selger 

LEVIS 501 stonewashed til kr. 298111111M  

Betal ikke dyrt for stereo-
ADVARSEL: anlegg, bilstereo, utstyrs- 

varer, sko og vesker etc. etc. 

HOS OSS KJOPER DU ALT TIL SPOTTPRISER! 

T- I kaftlo,&ijn  
Strømsveien 45, v/Strømmen storsenter 
TLF.: (06) 81 98 20 

APNINGSTIDER: 
Mandag - tirsdag onsdag 

kl.1O-18 
Torsdag - fredag 

kl.1O-20 
Lordag 

kI1O-15 



Sjâførskoler Blikkenslager Tanniege Glassmester 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

TIf. kI. 9.00-15.00 	 92 
TIf. utenom kontortid 	92 

87 
80 

39 
31 

Ski Glassmester- 
torretning A/S 

Alt i glassarbeider. 

Kvelder, lordag etter avtale. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tlf. 87 34 55 

El-install asjo n 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el-installasjorter 
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

El LAG 	] 
.(  INSTALLASJONSFIRMA 

WELL BRENOJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
TIf. 9286 94. Mobiltlf. 094/26 165 

Regnskap 

ebakk 
egnskapukontor 

Medlem av 
PRFNorske Regnskapsbyrâers Forening 

TIf. (02)92 63 03 
Postboks 24 	 IER 
1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel. 
bedrifts-rádgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 4774 

Frisor 

I 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKERM ESTER 

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

Enebakk glass 
Alt I glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 9246 13 

Siw's salong - It 92 80 491 
Grendesenteret - 1911 Flateby 
DAME- OG HERREFRISØR 

Tirsd. 	 9.30-19.00 
Onsd. 	 9.30-17.00 
Fred. 	 9.30-17.00 
Lord 	 9.30-14.00 
Mand. og torsd 	 stengt 

Apent: 

DAME- 00 HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-15.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Bjerke Hãrdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Mettes Hardesign 
Dame- og herrefrisor 

Saig av hàrpreparater og parfymeartikier. 
Tirsdag 	  kI. 10.00-20.00 
Ons., tors., fre. 	  kI. 10.00-17.00 
Annenhver Iørdag 	 kL 09.00-14.00 
Mandag stengt. 
Bekkelaget, II etg., V. Enebal'k - tlf. 92 55 50 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tlt, 094111 747 
TIf. 9248 92 h1liEl1 

. 7 
ora*)RA 

Understellsbeh., 
karosseri og 
mek. verkst. 

Spesialforretninger 

Bilf Irma 

Flateby Antirust 
KjUp 09 salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 02/928070, 1911 Flateby 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Kiasse A - Masse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

Rorlegger 

HENS 

lzz:1/7
Wo 

/t 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 8374 

Esso diesel, parafin og fyririgsolje 
TIf. 92 81 24 

Rolf Nfflssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og smáskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

B N 	Bit 1911 FLATEBY 
TIf. 02/92 88 95 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID 

Erik Kjelgaard 
Varme. sanitr, nybygg og rehabihtering. 

Utlele av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 9246 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Enebakk rØrleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54 

OSVALD N0DLl 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utf ores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt / mur- og pussarbeid. 
hf. 92 63 46 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Oppiring pá bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Spesialforretninger 

Iitsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Medaijeskap og innrammede akvare//trykk 
1911 Flateby - tlf. 9286 10 

Ogsa kveldstid 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

VIGNETT 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 

Alt i mat til hverdag og fest. 
Catering - Restaurant - 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

K.S YrkeskIr 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kl. 19.00. 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

CS Containerutleie 
Utleie av avfal(scontainere fra 2-8 rn. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bit - Elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 02/92 62 94 

VETERINIER 
Skedsmo Dyreklinikk Rils gard, KJELLER 

(Skiltet fra Fetvn. v/flyplassen) 
Apent fra morgen til kveld 

hele uken unntatt lord/send. 
Timeavtale III. 06/87 81 92 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsä saig av fugler og dyr. 

Smàttaveien 3 B, 
1911 Flateby - tlf. 92 85 90 

Enehakk 
Transformator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40 



r, rn& kr 5,55 
plass pr. mm Icr 2,50 

stsde pr. mm kf 3,45 
lnnlev, frist: ubrikkarrn.: 
Mandag Id. 12.00 
Forretnann.: Mandag kI. 9.1 
Abonnementspris: 
lt 100,- pr. lialvr, kr 200 j 

nseorise 

Bent driver tmiupoppdpett- 

Bent tror det ennä vii mere pro blemer med ti-
uroppdrett noen árfremover. 

De minste lever 
enná pa soverommet, 
i en pappeske fylt av 
mose med ei stor, rod 
lampe over. - Ma ha 
noe a krype innunder, 
slik som hos rØya, 
sier Bent. For noen 
ganske alminnelige 
kyllinger er det ikke 
han har, det er tiur og 
røy. 

Et hus pa hundre kvadratme-
ter til prosjektet satte Bent Ut-
sigt opp med venners hjelp ifjor. 
Og med assistanse fra dverg-
hØner til a ruge ut egg, har det nà 
kommet en mengde kyllinger. - 
Er stort sett fornØyd,  sier Bent 
som bare har mista fire kyllinger 
hittil. - Har hatt kun en tiur, sá 
befruktninga har vrt bra. Til a 
ruge frem egga bruker jeg dverg-
hØner og legger tilbake et hØne-
egg for at de ikke skal tro det er 
rØva. Pa denne mâten presses  

det frem flere egg enn i naturen. 
Der legger de vanhigvis mellom 
seks og átte, her blir det gjerne 
mellom femten og sytten. 
A drive med tiuroppdrett er Se-

songbetont hva arbeidsmengde 
angár og ná mens kyllingene er 
smâ trengs mye ettersyn og 
steill. - Reinslighet er viktig, 
dessuten ma man hele tiden pas-
se p.  Om ei pre gár blir det fort 
for kaidt. En annen ting er at de 
ofte far stressproblemer, er nà en-
gang vilde fugier. 

HURTIG VEKST 
Lenge holder dog ikke tiurn 

seg liten og svak. Ailerede i sep-
tember vii trolig de smá, sØte v-
re oppe i tre kilo, altsâ har de en 
hurtigere vekst enn eksempelvis 
broylere. Da kan de etterhvert 
flyttes fra ettersyn nrmest hele 
dagen, til huset der de vilde fug-
len stort sett greier seg selv. Ja,  

vel og merke for de som ikke in-
nen den tid er solgt. 
Enna er tiuroppdrett pa et tid-

hg stadium, men Bent tror fuglen 
vil komme pa kjØttmarkedet om 
seks-syv ár. - Kommer nok til a 
vre en del probiemer enná noen 
ar fremover. Men far ta det litt et-
ter iitt. Egentlig kunne jeg tenke 
meg a bygge Ut minst hundre 
kvadratmeter til, men det kom-
mer an pa kommunens veivilje 
med hensyn til generaipian. M 
jo nesten bo der jeg driver mned 
dette, ehlers er det ganske ute-
lukket. 

Og mens vi andre reiser pa fe-
ne, tilbringer Bent sine som-
merdager i skaugen for a samie 
mose, ospelØv og blabriyng til 
sine fugier. For a reise bort, nei 
det er nok umulig med sa mange 
A passe pa. 

To1v Enebakkiag til Norway Cup 

Disse jentene som gjorde en kjempeinnsats under Drafn-cup og fikk velfortjent sØlv, 
deltar ogsà i Norway Cup. Fra v. foran: Line Tostrup, Kjersti Larsen, Guro Aslaksby, 
Trine Lise Myhre, Catrine SiljebØl, Else Kathrine Tidemann. Bakerst fra v.. Kjersti 
Haugen, Siw Ruud, Benedicte Kinn Hansen, Therese Bylterud, Kristin Jahr og Silje 
Christiansen. 

Ettersyn og renslighet er viktig for de smdfuglene. 

26. juli gãr startskud-
det for Norway Cup. Vi 
tipper stormønstring 
av enebakkinger pa 
Ekebergsletta under 
hele cupen. Hele 12 ene-
bakklag deltar i ãrets 
cup, 7 Driv-lag og 5 
ElF-lag. 
Fra IL Driv deltar ju- 

niorlaget, gutter I, smâ-
gutter, et lilleputtlag, 
junior-piker, piker og 
smâpiker. 
Fra Enebakk IF er 

det smãgutter I, gutter 
I, smâpiker I, lillepiker 
I og lilleputter I. 
En del av Drivs lag 

har gjort det svert  

godt i sommerens cu-
per allerede. Nevnes 
kan juniorlaget som 
gikk hen og vant Lang-
huscupen i begynnel-
sen av sesongen. Gut- 
telaget 	deltok 	i 
Bergstadcupen pa RØ-
ros i slutten av juni, og 
spilte seg helt til fina- 

len hvor de tapte  3-2 
mot Utleira. Men sØlvet 
var ogsã gjevt a bringe 
hjem. SØlv ble det ogsâ 
for Drivs smâpikelag i 
Drafn-cupen i Dram-
men i slutten av juni, 
hvor jentene nr had-
de hentet seieren hjem. 
De spilte finale mot 

Skjetten, og tapte pa en 
corner. 

Vi sier tvi-tvi for alle 
tolv enebakklag i Nor-
way Cup. 
Og selvfølgelig kom-

mer Vignett tilbake 
med fyldige reportasjer 
fra cupen. 
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