Kjøp og saig av biler

ijjflitt

Kommisjon
100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.

FLATEBY ANTIRUST

ff

TIf. 92 80 70

Nr.28

onsclag 29.juli 1987

FY11 og
hmpvepk
Se side 4

4. árg.

Løssalg kr. 4.00

Lokalavis for Enebakk

FOTB , AL _ LGLE - DE

Nytt
Ira
skolen
Se side 2

Sport
Se side 5

Ingen
familiem
bapnem
hage?
Se side 3

Kommune
de-1plan,
BuPstad
Se side 4

Fotball er gØy fotball er lek, selv om det kan gá varmt for seg i harde tacklinger.Ogjentene er pd banen
mer enn noen gang for. Her er mlscorerne i sØndagens smãpikekamp mellom ElF og Driv pa Rustadfeltet.
Fra v. Kristin Jahr, Driv, Hege Anita Johansen, Enebakk IF, og Else Kathrine Tidemann, Driv.

Sá den godt og vel i gang pa Ekeb ergslett a, verdens stø rs te fo tb allcup for barn. Og Enebakk stiller
sterkt med hele tolv lag. Søndagens
prestasjoner og resultater ble sá ymse for Enebakk og Drivs vedkommende. Sammenlagt flest tap pa enebakkspillernes første dag.
Men to kamper var garantert hjemmeseier. Det gjaldt kampen mellom
Enebakk og Drivs lilleputter, og Enebakk og Drivs smapiker, hvor Driv
gikk av med seieren i begge. Lilleputtkampen endte 0-1 i Drivs favØr,
mens

Smapikekampen endte 1-2 i Drivs favor.
Drivs eminente guttelag matte se seg
slátt av Tornado i den aller fØrste
kampen sin. Der ble resultatet 1-0 til
Tornado.
Et imponerende antall Enebakkinger
var møtte fram bade pa Ekebergsletta, og pa Rustad, hvor flere av jentelagenes kamper ble avviklet, for a
heie lagene sine fram til seier.
Resultater og glimt fra cupen pa s. 5

VIGNETT

Nytt tra skolen

NY rektor
Skolestyret vii, dersom de fØlger skolesjefens innstiiiing ansette Einar K.Bustnes som fly
rektor ved Enebakk Ungdomsskole i mote 1.september.

Kirkene 2. august
Enebakk
Ki. 11.00: Stranden bedehus, Flateby, v/Johannessen.
Ki. 11.00: Mari kirke
v/dØveprest Anne Lien
BØdker. Nattverd.
Takk for i sommer,
SØnneva!
Vi sees neste sommer pa samme sted, og til samme tid.
Hilsen oss i
ØST

Ytre Enebakk Ungdomsklubb:

FePietid ep dugnadstid

Det var i alt seks sØkere til stillingen som rektor ved skolen.
Som henholdsvis 1.2. og
3.varamann er foreslâtt Øivind
øiseth, Harald Nyen og Kjell
Sletteberg.
Bustnes er for tiden rektor ved
Vuku barne og ungdomsskole i
Verdal, hvor han har vrt ansatt
i 18 âr, hvorav 16 som rektor.
Bade representanter fra 1rerorganisasjonene og skolestyreformanneri, samt pedagogisk konsulent og skolesjef har deltatt i
intervjuer av sØkere.

Spesialpedagog
PLAKATEN
Enebakk orgelfestival
onsdag 29. juli.
Se annonse

Reguleringsplan
for Stranden skole
(kommunen).
Se annonse

Etter at kommunens PPT-tjeneste nâ har vrt uten spesialpedagog i et ár, etter at Cato Harlem sluttet, ligger det nâ an til at
Grete Skorge, Rødberg vii bli ansatt i denne stillingen.
Skolestyret skal foreta ansettelse i stillingen i mote 1.september.
Ingebjørg Nilsen, Siggerud var
opprinnelig innstiit som nummer
en til jobben men har i mellomtiden tatt en annen stilling ved
Frambu.
Det var tre sØkere til stillingen
som ná er gjort om til hel stilling i
trâd med tidligere planer.
Grete Skorge -er for tiden lrer
ved Rødberg barneskole.

Tre vii bli
Thoresen
kuiturkonsuient siutter
Det er kommet inn tre sØknader til vikariatet som kulturkonsulent i kommunen etter at sØknadsfristen lØp Ut.
Disse er:
Reidun Mykiebust, ørsta (24).
Hun har tidligere arbeidet med
kuiturminneregistrering,og har
vrt ansatt ved arkeologisk museum i Stavanger. Hun har eksamen fra distriktshØyskole i kulturanalyse, historie og estetiske
fag.
Stig Øveràs, Stathelie. øverás
har eksamen fra distriktshØyskolen i BØ, kuiturlinja, og har videre et árs studium i samfunnspolitikk.
Ilona S.LØvseth er poisk, men bosatt i Norge siden 68.
LØvseth tok magistergrad i arkeologi ved unviversitetet i
Warshawa, 1968. LØvseth har
praksis fra utgravnings og museumsarbeid. I 1983 ble hun kreert
til dr.hab. i humanistiske vitenskaper ved universitetet i Warshawa.
I Norge har hun arbeidet som vitenskaeiig assistent ved universitetets oldsakssamiing. I 1970-75
var hun forskningsstipendiat ved
universitetets institutt for kunsthistorie og kiassisk arkeologi.
LØvseth har ellers arbeidsmarkedskurs i administrasjon og
saksbehandiing.

Undervisningsinspektør Ole Chr
Thoresen ved Enebakk lJngdomsskole slutter for a tiltre stillingen som undervisningsinspektØr ved Ski ungdomsskole. Thoresen har vrt konstituert i stillingen som undervisningsinspektØr, siden undervisningsinspektØr Kjeli Sletteberg ble konstituert i stillingen som rektor for
haivannet ârs tid siden, etter at
rektor Hermod ThorbjØrnson ble
innvilget permisjon.

Dugnaden gàrfriskt i Ytre Enebakk ungdomslciubb.
Mãiet er a ãpne den 18.august, og da vii lokalene vcere adskiiiig triveligere, og mer
innbydende enn tidligere.

Nâr Ytre Enebakk
Ungdomsklubb igjen
ápner dørene etter
sOmmerferien, blir
det i lyse, nyopptiS'sede lokaler.
De siste forten dagene har
dugnaden gátt for fulit i kiubbens lokaler i Ytre Enebakk
skole. Et gjennomsnitt pa 10-11
klubbungdommer har tre kveider i uka , sommer og finvr til

Sandvik
slutter
Pedagogisk konsulent ved skolekontoret, Arnflnn Sandvik
har sagt opp sin stilling. Han skal
flytte til Vegârdshei, hvor han er
tilsatt som skolesjef.

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

tross mØtt opp pa kiubben for a
gjØre lokalene mer trivelige. En
total ansiktslØftning skal det bli.
—ForelØpig ser det ut til at det
drØyer med Mjr Samfunnshus.
Vi har mot.tt signaler sdth tyder pa at kommunen tenker a
legge prosjektet pa is, og at det
ikke vii bli tatt med i langtidsbudsjettet. sier fungerende
klubbleder Tore Tidemann til
Vignett.—Kiubben var imidiertid
i en slik forfatning nâ at noe matte gjøres Den innsatsvilje og iver
ungdommen selv legger for dagen i dugnadsarbeidet er helt Utroiig. Na gieder vi oss til a ta de
nye lokalene i bruk til hØsten, og
hàper alt skal vre kiart til apning 18.august, sier Tidemann.

Jon Watne svetter og sliter
med gjenstridige takbord.
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Lukas ev.22, 24-27 og 1.Johs.1,9

-Hvem av oss er størst? Slik spurte Jesus disiplene.
Jesu svar matte overraske:-Den største som den
yngste,-alles tjener.
enorme, og de senker helse- -Jeg er som en tjener blant dere, sa Jesus.

Losning pac' helsekoene
For bare 130 kroner kan
sykehus-/helsekØene bli borte en
gang for alle. At ingen har tenkt
pa det fØr. 130 kroner pr. person i
dette landet, og problemet er lØst
for velstands-Norge. Offentlig
fattigdom og privat rikdom, det
er dagens situasjon.
Venstre har fremmet dette tiltaket, det partiet som ikke er representert pa Stortinget, mens
de andre har diskutert dette i
ârevis, uten resultat.
Sykehus/helsekØene er i dag

standarden hos den enkelte av
oss. Kreftene burde settes inn pa
forebyggende arbeid og a redusere livsstiis-sykdommene.
For bare 130 kroner pa hver av
oss, vil det bli nok midler til a àpne alle stengte avdelinger pa vre sykehus.
Dessuten kan vi gjøre mye selv
for a bedre helsen og minske sykehuskØene.
Gina Sigstad
Enebakk Venstre

a

Tenk,-Jesus Ønsker were en tjener for oss! Og det han
Ønsker a stâ til tjeneste med er a hjelpe oss inn i det
rette forhold til Gud.
Synden Ødela dette gode forhold. Men Jesus døde for
all verdens synd pa Golgata. Dermed rekker han den
største av alle gaver:TILGIVELSE.
Hvordan bli tilgitt? Bibelen forteller det:—Dersom vi
bekjenner vãre synder er han trofast og rettferdig
han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

sa

VIGNETT

Ukens spaltist
Ja, Frank Rustad, jeg
kan ikke si at jeg takker
for utfordringen, men jeg
skal ta i mot den. Du spØr
hvor <<lekkerbiskene>> har
gjort av seg, og da gâr jeg
ut fra at du mener de som
lever i elva. Etter det jeg
kan forstâ og mener, har
de forsvunnet i takt med
velstandsutviklingen og
framskrittet eller (<<vi skiter i elva>>).
Denne velstandsutviklingen har vel fort mye
bra med seg, vi behøver
ikke lenger frykte for ikke
A ha til salt i maten. Men
samtidig gãr denne utviklingen sã fort at vi stadig star i fare for a miste
goder og verdier som vi
tidligere hadde i rikt
monn av. Og her er kanskje <<elvelekkerbiskene>>
bare et av eksemplene.
Det er litt av en utfordring til oss a ta vare pa
disse gamle verdiene,
samtidig som den moderne velstanden stadig
Øker.
Det viktigste av alt er
kanskje tryggheten av a
ha et sted t hØre til, der en
har røtter, omgangskrets
og en rolle a fylle. Hvis vi
blir sittende stadig mer
ensomme i stadig finere
villaer medstørre ogstor..
re fritidsproblemer, sâ er
velstandsutviklingen pa
feil spor. For ikke sâ veldig lenge siden varte arbeidstiden fra seks om
morgenen til seks eller atte om kvelden, lØrdager
inkludert. Mange slet nok
tungt da, men likevel er
det en tankevekker at de
som opplevde slitet, i dag
for det meste bare har positive ting a fortelle fra
denne tida. Dette kommer
nok av at de tross alt hadde tid til a prate med

STARTER
fredag 31. juli kI. 10.00

hverandre og nyte de enkle gleder. De levde i en
verden de hadde nogenlunde oversikt over, der
de hadde en plass a høre
til. Og de følte trygghet
fordi de sã at framtida
var lys.
I dag lever vi i denne lyse framtida. Men verden
er blitt mye større og
uoversiktlig, og enkelte
dystre framtidsperspektiver kan skape utrygghet.
Det er da det gjelder a ta
vare pa verdiene rundt
oss og arven fra tidligere.
Mulighetene er der til a
gjøre floe, bade med forsuringen i verden og med
elva i Ekebergdalen. For
all forurensning er en ressurs, bare at det er for
mye av den pa et sted.
Kanskje det er slik med
oss mennesker ogsá? Nãr
vi skal presse alt for mye
velferdsgoder inn i et kort
og hektisk liv, sã forurenser vi tilverelsen og
mister noe grunnleggende, evnen til a nyte det
enkle og naturlige.
For a gjøre noe med dette, nytter det ikke passivt
a kaste ballen til andre og
kreve, vi ma begynne med
oss selv.
Til neste uke far vi høre
mer fra en av Enebakks
veteraner, som har opplevd utviklingen i miljøet
vart, SynnØve Oppegãrd
pa llørter.
Arne Solli

Loppemapked

Driftige unger som lagde loppemarked midt i
varmeste sommersola. Fra V.: Marie, Eivind, Tim
og Marius.
350 kroner til Redd
Barna ble resultatet da
disse ungene i Ytre
Enebakk benyttet en
av feriedagene til a slã
et slag for andre barn.

I
SALGET

Mange fine gjenstander
var det ogsá blant loppene. Blant annet flotte
badekáper,
hándk12r, bøker og
nipsgjenstander.
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Grendesenteret, 1911 Flateby

Ytre.

Dystpe, utsiktep for
famillebapnehagen.
Det ser mørkt ut for familiebarnehagen i Ytre.
Ti smábarn i alderen 0-3
ár er tatt inn i familiebarnehagen under forutsetning av at de nødvendige stillingene som
familiedagmødre/fedre
ble besatt. SA langt sitter
man igjen med en
søker.-Det er ikke nok til
a kunne starte opp, sier
helse og sosialsjef Inger
Haagaas, og pápeker nødvendigheten av i alle fall
a ha sikret seg en fast vikar fØr oppstarting.
Dermed risikerer 10 famiher i Ytre Enebakkâ sta
uten barnehageplass til
høsten, med alle de problemer det medfører.
En mager trøst er at familiene har fátt bedskjed om
situasjonen, med oppfordring om a søke andre løsfinger.
-Vi arbeider imidlertid med saken, forsikrer helse og
sosialsjefen,- og mulighetene for

A finne en lØsning
I løpet av hØsten er tilstede.
Helse og sosialsjefen understreker ellers at opptaket av 10 barn
til den planlagte familiebarnehagen i Ytre forsâvidt beror pa en
misforstâelse.
-Ved budsjettbehandlingen for
87 ble det avsatt 50.000 kroner til
oppstarting av familiebarnehage
i Ytre Enebakk. Barnehagenemnda ble bedt om a lage et tilbud for 50.000. De baserte sin anbefaling pd kostnadene pa Flateby, og fant ut at mad fikk rád til
ti barn.
Med den nye avtalen om bedre
lØnn for familiedagmØdre/fedre
far man ikke ti plasser for femti
tusen. Riktignok har Enebakk
forelØpig ikke vedtatt de nye satsene, men jeg regner med at sà
skjer, sier Haagaas.
-Som det ser ut i Øyeblikket, ser
jeg imidlertid mØrkt pa situasjonen for familiebarnehagen i Ytre,
sier Haagaas. Vi har prØvd bade
tradisjonelle og utradisjonelle
metoder for a fâ tak i personale
-alt fra vanhig annonsering tiljungeltelegraf og framstØt i pres-

Helse og sosialsjef Inger
Haagaas ser mØrkt pa det
nâr det gjelder dfâ i gang
familiebarnehage i Ytre
Enebakk.
sen, uten resultater.
En annen ting er at vi heller ikke
har fâtt tak i 1/3 styrer til familiebarnehagen. Uten den stillingen
besatt er det ogsâ vanskehig a
starte opp.

VIGNETT

Kommunedelplan
for Burstad

FyH og hmpvepk
FyllekjØring, herverk
og innbrudd preget siste
heig i Enebakk.
I løpet av helga ble det
tatt tre promillekjØrere
pa forskjellige steder i
bygda. Biltyveri og herverk hører ogsã med til
helgas fasit for lensmannskontoret som fortviler over fylla:- Vi har
hatt en voidsom Økning I
antall utrykninger i sommer, sier lensmannsbetjent Jahr til Vignett.-Jeg
har vert her siden 1983,
og aidri har jeg opplevd
maken til denne sommeren. Det blir mer og
mer belastet, og fylla dominerer.

UNG PROMILLEKJØRER
Natt til lØrdag ble en 16 ars gammal gutt págrepet pa Flateby da
han kjØrte rundt i omrâdet i beruset tilstand. Gutten kan vente
seg utsettelse pa "lappen".

STJAL BIL
I omrãdet B2 er det i clag 4 boliger. Det er plass til 15-16 nye
boliger her. I omrdde B3finnes i dag 2 boliger. Her er det plass
til 15-16 nye boliger. Omràde B1, betraktes som forretningsomräde. Her kan 8-10 nye boliger etableres.

Vi forsetter her var presentasjon av arealforvaltningsutvalgets
forsiag til kommunedeiplaner for bygdas forskjellige kretser. Denne gangen gjelder det Burstad.
Det understrekes at forslaget som presenteres
her er arealforvaitningsutvalgets forsiag, og at
det endelige forsiaget til
kommuneplan blir lagt
fram til høring i august.
I denne kretsen foreligger det
to stadfestede reguleringsplaner
til boligformâl. Disse er Burstad
østre og Burstad Vestre. Burstad Østre er a betrakte som forretningsomrâde.
I Burstad Vestre finnes stØrre
sammenhengende boligarealer
for utbygging. ArealstØrrelsen er
ca 15 da. I planforsiaget er det i
tilknytning til planomrãdet for
Burstad Vestre, avsatt ca 17 da
til boligformál. Totalt er det avsatt 32 da til boligformál i Burstadomrádet, og boligfeltet kan
utvikles videre i nordlig
retning.Nâr det gjelder kloakkeringsproblematikken for dette
omràdet blir denne gjort nrmere rede for i kloakkrammeplanen.

I tiiegg €11 dise'bo1area1ne
legger den forelØpige planen fra
arealforvaltningsutvalgets side
opp til etablering av to "husklynger" med inntil 7 boenheter.
Den ene av disse klyngene forslâs
lokalisert til Solbergàsen p
Hammeren, den andre klyngen
er foreslâtt i krysset fylkesveg/
kommunalveg ved Borud. KbakkspØrsmâlet er foreslátt lØst
via minirenseanlegg som enkeltutslipp.

Lørdag ved ãttetiden ble det
meldt om biltyveri i RausjØmarka. Eieren sa noen som forsØkte a
kjØre bilen hans bort. Synderen
matte forsere en del kronglete
svinger med det resultat at eie
ren fikk tak i ham og fikk holdt
-ham fast. Imidlertid kom fern av

tyvens kompiser til og truet eieren til a slippe karen. Eieren
varslet lensmannen som kom til
og págrep ungdommene som er i
20-ars alderen. Forholdet er anmeldt.

TRAFIKKULYKKE
Natt til sØndag ble en 22 ar
gamml jente pakjØrt I Ytre Enebakk av en ung bilist.Jenta gikk
langs veien sammen med venner,
da ulykken intraff. Bilisten er mistenkt for promillekjØring, og
jenta er innlagt pa Sentralsykehuset med alvorlige skader.
BilfØreren kom fra Oslo

HELE UKA

Ogsa tidligere i uka hadde
bensmannsetaten det travelt.
Natt til torsdag ble en 35 ar gammel osbomann
pâgrepet i Ytre Enebakk mistenkt for promilbekjØring
Samme natt ble en 18 ar gammel
gutt fra Flateby pagrepet av
lensmannen. Gutten var sa full
at han knapt klarte a holde seg
kjØrende, og han hadde bade
blinklys og vindusviskere pa, til
tross for at det var fullstendig
unØdvendig.

DAGEN DERPA
Søndag formiddag ble en 35 ar
gammel Oslo-dame pagrepet i
Kirkebygden da hun kjørte
rundt i omradet. Damen hadde
sovet bitt bak rattet fØr hun startet kjØringen igjen. Det er mistanke om promille.

HOLDNINGSENDRING

SKADEVERK
Samme natt ble det Øvet skadeverk rundt i boligfeltet pa Flateby.
PØblene hadde dradd utover diverse hengere som sto parkert pa
eiendommene til folk. Videre
hadde de dradd utover sØppelkasser og sparket ut et gjerde pa
20 meters lengde hos en villaeier

—Vi er vitne til en enorm fylle- INNBRUDD
kjøring for tiden, sier Jahr.—Na
ma det til en holdningsendring.
Det ble ogsa denne flatten
Ungdom dominerer dette bildet, meldt om grovt tyveri i Clifford
og da i forbindelse med dagligvare pa Flateby. En unghelgefyll.Nár det gjelder de voks- domsgjeng hadde brutt seg inn
ne prornillekj Ørerne
ved a knuse ruter. Gjengen stjal
er det ofte folk med alkoholpro- 1Ølkasser og tobakk.
blemer.

Rasepte fopskolen

Ring 414635
og bli
REDD BARNAVENN
fra kr. 50 pr. àr.
For barn i nod.

t

Tomteselskapet har ikke ervervet arealer til boligformâl i disse
kretsene.
Det er forutsatt og tilrettelagt for
spredt boligbygging og bruksendringer av hytter som bigger
utenfor avsatte hytteomráder til
boliger i dette omrádet.

REDDBARNA
TlL: (02) 414635

ne og mannen hennes da
de kom inn i førskolelokalene kort tid etter.
Lokalene benyttes ogsà
av helsesØster, og skapet
hennes var brutt opp, og
alle journalene là strødd
utover gulvet. Pa speilet
var det limt fargede fjr,
legekiosser, papir, leker
og blader Ira den isykkerrevne telefonkatalogen là
strødd utover gulvet.
Vandalene hadde ogsã
fãtt tak i ungenes rode
fingermaling , og hellet
den ut som garnityr over
hele elendigheten.

Det er ikke avsatt nye nringsarealer i omràdet. I det offentlige
arealet i reguleringsplanen for
Burstad Vestre er det imidlertid
avsatt tomt til barnehageformâl.
Energiforsyningen til kretsen ansees tilfredstillende, ogsâ med
tanke pa .á dekke framtidige behov i planperioden uten stØrre
nyinvesteringer.
Pa skolesektoren er det lagt opp
til at kretsens behov fortsatt skal
dekkes gjennom skolene i Kirkebygden.

Synderne har ogsà tydeligvis hatt hund, ettersom
Førskolestyrer Sissel Bjerkely var mi ci sag foitvilet denne hadde lagt igjen et
over det synet som mØtte henne ifØrskolens lokaler sØn- avslørende "visittkort", i
en krok.
dag ettermiddag.
,
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Det var signaturen som
var satt pa tavia etter
vandalene som I helga
herjet førskolelokalene
pa Kirkebygden barnesskole. Tilsynsvakten had-

de sett at døra var knust
da hun gikk forbi lokalene søndag ettermiddag.
Styrer Sissel Bjerkely ble
varsiet, og det var et utrolig syn som mØtte hen-

Og vandalenes egen hilsen pa tavlá var: - Fuck
hele barneskolen.
Forholdet er anmeldt,
men foreløpig har politiet
ingen mistanke.

VIGNETT

SPORT SPORT
Resultatep fra Norway Cup

Mep gull til
Elisabeth

Tre seire og seks tap var
fasiten for enebakks deltakerlag etter fØrste dag i
Norway Cup.
juniorgutter
Drivs
(f.e.1.1.68) vant 6-0 over
Dalen.
De to andre seirene gikk
ogssá til Driviag. Her var
imidlertid seieren i begge
tilfelle over "hjemmelag.
Det var Drivs smâgutter
som vant over Enebakk
IF's smágutter.En knepen
seier. Resultatet var 1-0 1
Drivs favor.
I kampen mellom Enebakk IF
og Drivs smápiker gikk ogsá
driviaget av med seieren. Her ble
resuLtatet 2-1 i Drivs favØr.
Drivs guttelag trakk stort hi emmepublikum til sin kamp sØndag
ettermiddag. Det knyttet seg store forventninger til laget. Men i
denne inniedende kampen matte
de seg seg slàtt av Tornado 1-0.
Til tross for sjanse etter sjanse
kiaffet det liksom aidri helt for laget.
De fikk imidlertid revansj i mandagens kamp mot Dale hvor resultatet endte med 8-0 til Driv.

RE SULTATER
SØNDAG
Klasse A, gutter
f.e. 1/1-6 8

Enebakk og Drivs smdpiker ifull aksjon. Kampen endte
til Driv.

2-1

Klasse C gutter Le.

1/1-73
Enebakk—BØverbu IL..3-0
Kongsberg—Driv ... 2-0

Klasse D, gutter

if

Enebakk—Brum 1-2
Driv—Ros 1-1

Klasse A, gutter
Klubbkamerater med gulljenta pa gullstol etter innf.e.1/1-68
satsen i NM forrige heig. Fra v. Roy Olsen, Elisabeth
Driv—Linds

Dana—Solv

if

Dalen—Driv 0-6

Klasse B, gutter Le.
1/1-71
Tornado—Driv 1-0
Enebakk—FlØya 0-2

Klasse C, gutter Le.
1/1-73
Enebakk Sandefjord 0-3
SØrumsand—Driv 4-1

Klasse D, Gutter Le.
"SØlvguttene" Enebakk IF's smàgutter fotogthfert un.
1/1-75
der Dana-cup.
Enebakk—Driv 0-1

Klasse Q, jenter
Le. 1/1-68
Skjetten—Driv 2-0

Klasse R, jenter
f.e.1I1-71
Aksla—Driv ... 2-1

Klasse S, jenter
f.e.1/1-73
Enebakk—Driv 1-2

MANDAGENS
RESULTATER
Klasse B, gutter
f.e.1/1-7 1
Enebakk—Hemming .4-0
Driv—Dale ... 8-0

Etter topp innsats i
en knallhard puije
kunne Enebakk IF's
smâgutter
hente
hjem sØlv fra finalen
i B-sluttspillet i Dana-cup.
Finalen spilte smáguttene mot
Redding Soccer, USa og her matte de seg seg endelig slatt— men
bare knepent. Det endelige resul.tatet ble 1-2 til Redding Soccer.
Underveis i cupen spilte de uavgjort
mot
Duren
Niderau,Vest-Tyskland
som faktisk vant A-flnalen med
3-1 over LillestrØm.
De mØtte ogsa det amerikanske
laget Beach Cities, som vant en
knepen seier over smaguttene til
Enebakk IF,etter at de scoret i

Haugen og Ingar Pedersen.-

Nok en medalje av spinnesiden, mens Carl Morten
edelt slag kunne Eli- Tomter ble norgesmester i herrekiassen. Var Egen Ingar Pedersabeth Haugen smyk- sen
matte ta til takke med bronke seg med etter Nor- se, noe han ikke var helt fornØyd
disk mesterskap i med.
vannski i Alborg i Men gull til arrangØrklubben ble
helga. Her, som i NM det na i alle fall.
Elisabeth Haugen tok gull i hopp
pa Mjr forrige helg og
var det i hopp Elisa- 30,6.satte fly Norgesrekord med
beth tok gullet. I
trick ble det bronse Øvrige enebakkpa Elisabeth. Slalom resultaterfra NM
var hun dessverre
uheldig med, hvilket
Kombinert, darner:
resulterte i at hun ik- Nr.
2 Elisabeth Haugen 1299.3
ke kom med i sammenlagt.
Komb inert, herrer

siste halve minutt av kampen.
Beach Cities ble forØvrig nr 3 i
A-sluttspillet.

Ogsá Ingar Pedersen deltok i
Nordisk i helga. Det ble sØlv i
hopp pa Ingar, bronse i slalom og
trick, hvilket ga ham en fjerdeplass sammenlagt.

Ellers spilte laget mot Eina med
resultatet 4-3 i Drivs favor de sb
det danske laget Birkende
' 6-0,
vant 2-0 over Nardo,Trondheim,
og 3-0 over Lyngbø,Bergen.

Enebakk vannskiklubb stile bare
med disse to deltakerne i Nordisk, men en stor gjeng fra klubben var nedover for a backe
klubbkameratene.

Det deltok i alt 627 lag fra 25 nasjoner i árets Dana-cup i HjØrring. Fra Romerike stilte sju
kiubber med tilsammen 11 lag.
Enebakk smágutter kom tilbake
til Enebakk etter den fine innsatsen i løpet av lØrdags natt, og
allerede sØndag morgen klokka
11 var de pa plass pa Ekebergsletta for a spille kamp klokka
halv tolv.
At det ble tap i denne inniedende
kampen kan ingen forundres
over, men gutta tar nok det igjen.
Vi sier tvitvi

Det var et hardt stevne med topp
deltagere, og enebakkplasseringene star det all respekt av. Her,
som i NM pa Mjr forrige heig
var det en del vindkast som vanskeliggjorde forholdene.
I forrige helgs NM pa Mjr var
det ogsa en del fine enebakkplasseringer, selv om enebakkdeltagerne gjennomsnittlig ikke var
helt fornØyd med sine prestasjoner.
Lise Elgsem tok en knepen seier
over Elisabeth i sammenlagt og
dro avgârde med NM-tittelen pa

Nr. 3 Ingar Pedersen 1338.3
Nr. 4 Roy Olsen 1035.6

Hopp, finale, darner:
Nr.1 Elisabeth Haugen 30.6
Nr.4 Solveig Kjelleberg 17.8

Herrer, hopp
Nr. 3 Roy Olsen 40.7
Nr. 4 Ingar Pedersen 37,2

Trick,darner
Nr. 2 Elisabeth Haugen 153

Trick,herrer
Nr.3 Ingar Pedersen 245.6

Slalom, darner,
Nr. 2, Elisabeth Haugen 535.4
Nr. 4 Solveig Kjelleberg 28.8

Slalom ,herrer
Nr. 3 Ingar Pedersen, 532.4
Nr. 4 Roy Olsen 474,4

VIGNETT
RELIGIOSE MOTER

Graymonumenter

BETEL

OPTISK SYNSPRovE

Oppretting, oppussiflg
av gamle monumenter.
Nye monumenter.

SØndag 2. august ki.
19.00: Willy Nilsen.

1911 Flateby, tit. 92 82 01

Alle velkoinmen.

O tikep

IN KFROGH

O
- TISKE as
Aseriveien

SKI

P
1, 1400 SKI Telefor, 870524

Svein
Guibrandsen

KUNNGJORINGER

Enebakk Orgelfestival 1987
Konsert i Enebakk kirke onsdag 29. juli kl. 20.00.

Svein Erik Tandberg, orgel
øystein Thommessen, fløyte

GULVSLIP

Alt
blikkenslagerarbeid
utf ores.

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

1911 Flateby
hf. 92 82 67 etter kI. 17.00

Entré kr 20-110,-.

Me velkommen.

Stoffe r,
band
og blonder

Enebakk kommune
Regulering
Kommunestyret bar den 29.06.87 godkjent reguleringsplan for <Stranden skole>', Flateby. Planen omfatter areal til skoleformâl og idrettsplass, justering av
atkomstveg samt areal til busslomme ved rv. 120 og
gang- og sykkelveg fra denne til skolen.
I samsvar med § 27-3 i plan- og bygningsioven kan kommunestyrets vedtak páklages, jfr. forvaitningslovens
kap. VI.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning ma for
ubebygd eiendom framsettes innen 3 ár fra denne
kunngjØring. For bebygd eiendom senest 3 ãr etter bebyggeisen er fjernet, jfr. plan- og bygningsloven §§ 32 og
42.
Bygningssjefen

FYRINGSOLJE • PARAFIN

i rnengder
til priser
sorn ikke
skrern nier.

iZ

• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter
TIf. 92 26 10

tjHusqvarna

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Solheimsgt. 18, Lillestrøm
TIf. 06/81 30 68

De profesjonelle
bruker Brenderup

et J

.0

I;,•riiilei•np

ØNSKES LEUD

Ønskes leid. Par Ønsker a leie
hus, nord, sØr eller Øst for Oslo.
Tif. 32 74 12
etter ki. 16.00

Annonser leses
av folk f lest
TAPT 0G. FUNNET

atek~ø-kke 4Th

4",

Familie pa We

Eldre bus

`~00'"t

Q-

Ønsker a ieie hus, del av husileiiighet, midlertidig pga.
husbygging. Varighet 6-10 mnd. Heist Flateby el. omegn.
TIf. 92 88 06

HAR ALKOHOLPROBLEMET
butt for stort for deg? Kanskje

vi som har butt torre" kan
hjelpe.
Kvinner og menn.
Kontakt kontor tit. 81 2901,
hver mandag 18- 21.
Gm]. Stromsv. 99, Strømmen.
Mote fredager kI. 19.00, GmI.
Stromsv. 99.
Kontakttlf. 8110 56 81 7946
alle dager.

VIDEO SNACKS TOBAKI( KIOSK VARER
-

Sommer-rabatt

-

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10

-4

Kjep Brenderup hos:
SPYDEBERG
UTLEIESER VICE
He/ge Ingstadsvei 25
1820 Spydeberg
TIf. 02 - 88 79 85

De Norske Lenker
Romerikslenkene
Boks 71, 1470 Lorenskog

I.

Huskatt

Selvplukk jopdba!P
-

Tif. 6136 09
etter ki. 18.00

-

Apent til kI. 22.00

pa alle modeller
inki. bat, bil og
hestehengere
fra

-

Brun/sort, stripete hode, rygg
og hale, resten er hvit. Savnet
i 2 mnd.

A0

Vik Gârd, Ytre Enebakk
TIf. 92 41 81 - 92 40 68

,....,

KJEMPETILBUD

Skoddep

118

cm hoye

BEGRAVELSESBYRAER

Ski Bc9ravc1Scsb
?rA ws
CF4RSTENSRUD ErIE
Ascnvn. 3, 1400 Ski
TIf. 87 3060
Vakttclefon
Folio distriktcts byni
giennoni 60 ár

Minigraver
Ny minigraver pa beiter.
Leies ut for. kr 850,- pluss moms pr. dØgn.
Vi er behjelpelig med transport.

Mur og Graveservice A/S
Tif. 92 61 18

-

1911 Flateby
92 87 44 Mobil: 094/25 366

-

094/08 438

KUN

KR O5U

pr. stk.

Hverdager 10-19
iR GRATIS PAR

er 9-14
SPLASS

I———————————————————

VIGNETT

Tanniege

G Iassmester

BI ikkenslager

Stein Darre-Hansen

Ski Glassmesterforretning A/S

OSVALD NtliuJLl

Grendesenteret, Flateby

92 87 39
92 80 31

TIf. kI. 9.00-15.00
TIf. utenom kontortid

Alt I glassarbeider.
Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tlf. 87 34 55

Kvelder, lordag etter avtale.

Enebakk Tannteknikk

Sjâforskoler
Sandakers Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 87 37 10

Masse A - Kiasse B
Teorikurs - KjØretimer

Alt i blikkenslagerarbeid

utf ores.
1911 Flateby - tif. 92 84 68

Gm nodvendig moter vi
(ii kjoretimer i Enebakk.

Enebakk glass

Steinar Nordahi

TAN NTEKNIKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Alt / glassarbeid

Grevlingveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. T)f.: 02/92 46 82

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 92 46 13

BYGGSER VICE
Alt / mur- og pussarbeid.

Med(em av
INRFNorske Regnskapsbyre,rs Forening

utforer alt I el-installasjoner

1912 Enebakk - tif. 92 63 00

18. (02) 92 63 03

Postboks 24
1912 Enebakk

Kjeden av autoriserte

El L..A1G elekI,onsIaIIaIo,e,

Godkjent regnskapskontor

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts-ràdgivnihg.

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tif. 92 47 74

SEw's salong — tlf. 92 80 49
Tirsd
Onsd.
Apent:
Fred.
Lord
Mand. og torsd

9.30-19.00
9.30-17.00
9.30-17.00
9.30-14.00
stengt

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
,,-

Jil.
h1IIEH1

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mob.tlt. 094/11 747
Tit. 9248 92

Varme, sanitr. nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper. vannsuger
oci hvtrvkkssrvIin
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 4639
mobil 097/57 419 094/27 522

Spesialforretninger

Frisor
Grendesenteret - 1911 Flateby
DAME. OG HERREFRISOR

Bjerke Härdesign
TIf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

KVIKK BENS
.WER
If)
MCC
c't aa7-ama

S

a

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
T(f. 02/92 83 74

Mettes Hãrdesign
DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI
Apent:
Mand.-fred. 1000-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-15.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Teorikurs - Fase II
TIC 06/81 42 92

Erik Kjelgaard

Scan consult
INSTALLASJONSFiRMA
KJELL BBENDJORD
UTFORER ALT I EL-iNSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltif. 094/26 165

pa b/I

Rorlegger

Cebakk
'egnskapukontor

Strømsborg &
Enersen A/S

Opplring

Tif. 92 63 46

Regnskap

El-installasjon

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Dame- og herrefrisor
Saig av hàrpreparater og parfymeartikler.
k). 10.00-20.00
Tirsdag
kI. 10.00-17.00
Ons., tors.,fre.
kI. 09.00-14.00
Annenhver lordag
Mandag stengt.
Bekkelaget, II etg., V. Enebakk - tlf. 92 55 50

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Bolt Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

Enebakk rørleggerbedrift
v/Trygve E. Andresen
V( UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Vãglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54

Bilfirma

Flateby Antirust
KjØp og saig av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
T!f. 02/928070,1911 Flateby

Trio Autoskade
Vi tar imot lakkering
og smâskader.

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

B N Bit

1911 FLATEBY
TIf. 02/92 88 95
Understellsbeh.,
karosseri og
mek. verkst.

Spesialforretninger

K.S Yrkesklaw
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TIf. 02/88 81 54
Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

Enebakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardinhrett

inneh. Leif Vedai
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

Brødrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.

Rlingen
TIf. 8370 19/72 1685

litsigts rammeverksted
Alt i innramming
Medaijeskap og innrammede akvarel/trykk
1911 Flateby - tif. 92 86 10

Ogsâ kveidstid

CS Containerutlele
UtIeie av avfallscontainere fra 2-8

TIf. 6370 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

SELGE EIENDOM?
Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

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

VETERINIER
Skedsmo Dyreklinikk Riis gârd, KJELLER
(Skiltet fra Fetvn. v/flyplassen)
Apent tra rnorgen til kveld
hole uken unntatt lord./sond.
Timeavtale fit. 06/87 81 92

Jan M. Johansen

TOM NILSEN

Mur, puss,
peiser og fliser

mottar fugler og dyr til utstopping.
Ogsä saig av fugler og dyr.

Tif. 92 82 90

Smáttaveien 3 B,
1911 Flateby - ttf. 92 85 90

Asveien 7, 1911 Flateby

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

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria
Alt I mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 02/92 88 60

Stop oppslutning om Svinesdagen

Enebakk
orgelfestival
Enebakk orgelfestival fortsetter med en konsert i kveld
(onsd. 29.). Det er organisten
Svein Erik Tandberg og flØytisten Øystein Thommessen som
besØker middelalderkirken.
Tandberg tok diplomeksamen
ved
MusikkhØgskolen
og
debuterte i Oslo i 1978. Han har
gitt konserter i inn- og utland og
har gjort en rekke innspillinger
for NRK. I Enebakk spiller han
bl.a. verker av Buxtehude, som
jubilerer i ár.
øystein Thommessen er student ved Østlandets Musikkonservatorium. Han har allerede hatt en rekke solistoppgaver.
I Enebakk spiller han musikk av
Bach og Debussy.

Elgkvoten
P.g.a.lav avskytningsprosent i
86, hvor bare 60 prosent av kvoten ble fellet, har viltnemnda
besluttet a redusere elgkvoten i
àr.Elgkvoten for 87 er satt til 53
dyr, mot 71 1 86.
Kvoten er fordelt slik: 21 Hanndyr, 15 frie dyr og 17 kalver.Tor
Strand er engasjert av Viltnemnda som kontrollØr.
Fordelingen av dyr pa forskjellige jaktlag er slik:
RausjØ skog, 8,BØrter 4, Káre
StrØmsborg 5, Ekeberg skog 3,
Haugstein 2, Brevig jaktlag 6,
Weng Orderud 4, Vestby/Mjrskau 5, Enebakk kom.skoger 5,
Holt/Staten 1, Syllias/Gjevik
2,Hammeren 2,Bjerke Bruk
3,KjØllstadlSolberg 2 og Degrum!
SkØyen 1.

•L ,

-Jt(4.

Annonser loses
av folk host
PA DEKKJAKT? Kjør tit
YTRE ENEBAKI(
BENSIN &
SERVICE AS
1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OLJE - REKVISITA
Aut. gummiforhand/er

StàI-radial stadig pa tilbud!
Dekksalg og service til kI. 19.00

Et kjempearrangement - vellykket fra begynnelse til
slutt er ikke
for mye sagt om Svinesdagen 87 som ble avviklet pa
Svines i regi av Trøgstad Gammel Tekniske Forening
lørdag ettermiddag. Fra klokka tolv og utover ettermiddagen gikk hestedrosjer og gamle biler i skyttelPresis klokka ett , pa signal fra
gardsklokka pa stabburet
inntok Harald Burvald fra TrØgstad Gammel Tekniske Forening
den provisoriske talerstolen pa
gardstunet og Ønsket velkommen, for sa a overlate talerstolen
til
Oddmund Gimmingsrud som
holdt et interessant foredrag om
oppgangssager og tØmmerflØting.
Demonstrasjonen av den mange
gamle redskaper og gjenstander
som var stilt ut vakte stor interesse blant publikum.
Smieredsk-aper ble behØrig demonstrert ute pa tunet, og demonstrasjon av forskjellige treskeredskaper fra arhundreskiftet
vakte stor interesse. pa laven demonstrerte Alfred Bjerke fra Bstad hvordan en sliul ble brukt.
Ikke minst fanget dette ungenes
interesse
De blankpolerte veteranbilene
som var utstilte var ogsa g.jenstand for ungenes store beund-

Stor stemning pa Svines lørdag ettermiddag. Her ankommer et nyttfØlge gârdstunet
med hestedrosje.
ring, og det var nok svrt vans
kelig a la vre a klatre inn i disse
vidundrene av noen biler som

—Retrett umulig,sier skolesjefen
innstram- ikke bare ga pa en etat, og ikke
Statlige
mingstiltak og merutgif- pa stillinger
ter til folketrygden har -Dersom ikke denne ekstraressursen til skolen var blitt bevilsatt
kommunen i en Økono- get tidligere i var, yule fjorárets
misk kattepine,hvor 87 problematikk med hjemsending
av elever pg. a.vikarmangel forbudsjettet etter all sann- tsatt
vre et stort problem. I Assynlighet ma beskjares ker er faktisk situasjonen na slik
med 1,1 millioner, dersom at de ma lage plan for hvilke
ikke grupper og klasser de skal sende
skatteinngangen
endrer seg vesentlig
hjem til hØsten p.g.a. lrermanØkonomisjefen har anty- gel.
det muligheten av a se om Uten den tilleggsressursen vi fikk
igjen pa den tilleggsres- i var yule Enebakk meget lett
-sursen som ble bevilget kunne havne i samme situasjon,
sier Holm.
til skolen tidligere i ár.
-Umulig, sier skolesjef Hans
Erik Holm. Tilleggsressursen ble
blant annet bevilget til en formidabel Økning av rammetimetallet fordi man skulle gâ inn pa
en ny vikarmodell som innebrer at skolen selv dekker opp
vikarbehovet med egne lrerkrefter inntil 2 uker. Ordningen
innbrer behov for flere stillinger. Og denne muligheten ble da
gitt gjennom det Økte rammetimetallet.
Det er allerede ansatt folk i alle
stillinger. Det er derfor bade
praktisk og arbeidsjuridisk
umulig a ga tilbake pa vedtaket
om tillegsressursen nä.

VELKOMMEN UTOVER!
TIf. 02192 44 08

trafikk mellom Bekkelaget og fru Randems eiendom
pa Svines hvor selve arrangementet foregikk.
SA hadde da ogsã arrangøren med Kristian Hundrorp
pa Svines i spissen lagt ned adskillige arbeidstimer de
siste døgn med a forberede et perfekt arrangement.

-Jeg mener ellers, sier Holm,- at
nâr det gjelder kommunens svakere inntektsgrunnlag, far en gjØre som i andre kommuner, se
kritisk pa alle etaters budsjetter-

-Hvorfor ailtid skolen nar nedskjringer skal foretas?
-Si det. I dette tilfellet gikk polltikerne inn for a bevilge denne
ekstraressursen til skolen, mot
administrasjonens
innstilling. Det er ofte silk at nar
folkevalgte vedtar ting i strid
med administrasjonens innstilling, vii denne i neste omgang
henlede oppmerksomheten mot
konsekvensene av dette vedtaket dersom de viser seg a vre
negative.
-Konsekvensene av en eventuell
inndraging av tilleggsressursene
til skolen er forelØpig ikke drøftet
med meg, noe som selvfØlgelig er
heit nØldvendig. ForelØpig foreligger bare en antydning, et
varsko som jeg oppfatter som en
meningsytring, og ikke som et
gjennomènkt forslag, sier skolesj efen.

oser av fordums velstand
og som den dag i dag kan komme
opp I en fart av 80 knit. Men man
kjØrer jo ikke slike doninger for
fartens skyld da. Behagelig
marsjfart er gjennomsnittlig
50-60 knit lot man seg forteile.
I grdsmuseet pa Svines viste fru
Randem selv rundt.Hun ble for-

øvrig paskjønnet med blomster
og et gammelt bilhorn som takk
for sin velvilje ved a stille eiendommen til disposisjon for arrangementet.
Leikatringen var ogsa til stede og
kastet glans over arrangementet
med mye'fin dans.-

Fru Randem viste selv rundt i gãrclsmuseet, og kadde
mye interessant a fortelle om de forskjellige gjenstandene.
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