tic

Kjop og saig av biler

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

FLATEBY ANTIRUST
TH. 92 80 70

Venstres narradiosending i helgen

Fredag gâr de pa lufta,f.v, Helge Nilsen, RolfSØrli, Kristoffer Garden,Guro SØrhus Lohne, Ingrid Overby og
Evald MjØnhi.
Fredag kan man 7a FM 102.9 "Enebakk Rundt" der blant ansØke seg frem til "Den grønne net Christian Oppegárd , TorbØlge", Venstres nrradiosen- stein Guslund, Ole Weng og Ulf
ding fra Revefaret i Ytre. An- Oppegârd fortefler Ira jgda.
svarlig redaktØr er Helge Nilsen,
Spennende blir nok ogsa partiog ifØlge programoversikten
toppdebatten søndag kveld.
skulle det vre mye interessante
Se forØvrig program pa side-.a lytte til.
syv.
A fremheve er kanskje serien

Personalsjefen startet

EN
Formannskapet
gikk mandag kveld
inn for at kloakkrammepian utarbeidet av
ANØ legges til grunn
for framtidig kloakkutbygging i Enebakk. I sakspapirene
gikk râdmannen inn
for at utbygging av
Ytre Enebakk kbakkrenseaniegg prioriteres hØyest ved
utbygging, dernest
hovedkloakk Kvernstuen, Ráken—Gran og
endelig kloakkering
Ekebergdalen.
av
Men mandag ble saken bestemt debt, og
prioriteringene kun
behandlet i kommunepianutvaiget.
Til Vignett sier Lucie
Paus Faick utfaliet
av dette vii offentliggjøres nár kommuneplanen om kort
tid legges ut til hØring.

Av mindre kloakkanlegg er
Flateby III hØyest prioritert,
mens BrateniFossnes kommer
pa 2.plass. Nâr det gjelder prioritering av utbygging i Kirkebygda, avhenger dette av hvilket:
omrâde som velges til utbyggingomrade.
K.loakkrammeplanen forelã i
mal, og er behandlet i teknisk
styre som har sluttet seg til forslaget med en del forbehold.
Da kommunestyret i 1983 behandlet spØrsmálet om kloakkutbygging og rehabilitering av
kloakkanlegg var prioriteringen
en annen enn den râdmannen nâ
har gãtt inn for. Høyest pa prioritermgslista der sto kloakkering
av Ekebergdalen, som skulle
gjennomfØres i 1986. Videre Burstad, 1986. Kloakkering av Ráken
skulle etter dette vedtaket gjennomfØres i 1987. Og dernest skulle utvidelse av Ytre Enebakk kbakkrenseanlegg vurderes. IfØlge
kloakkrammeplanen, og er nA
rekkefØlgen nrmest snudd pa
hodet, noe som selvfØlgelig har
sammenheng med planlagt utbygging som det legges opp til i
den nye kommuneplanen.
Nar det gjelder kloakkering av
Ekebergdalen var det ogsà i sist
vedtatte langtidsbudsjett avsatt
kr 800.000
i 1989 og kr 5.500.000 i 1990 til det-

te formálet. Kloakkering av Ekebergdalen er na utarbeidet i to alternativer. Det ene er kostnadsberegnet til 4.214.000,
og gâr Ut pa at det legges hovedledning til eksisterende pumpestasjon ved Badet. Det andre alternativet er beregnet til
6.017.000 og forutsetter at det
bygges fly hovedledning langs elva i hele Ekebergdalen fram til
pumpestasjon ved Krona.
Nâr det gjelder kloakkering av
Râken-Kvernstuen-Gran er ogsa dette utarbeidet ito alternativer. Det ene, som gar pa overfØring til Ytre Enebakk renseanlegg er kostnadsberegnet til
6.854.000, mens det andre, som
forutsetter bygging av renseanlegg ved Vik er kostnadsbergne
til 5.753.000. Et tredje alternativ
er bygging av renseanlegg ved
Gran. Det yule koste ca 920.000.
Ifølge ANØ er denne lØsnhrigen
dyr og darlig bade forurensingsmessig og driftsmessig.
Utbygging av Ytre Enebakk kbakkrenseanlegg er kostnadsberegnet til 1,9 millioner.
Kloakkrammeplanen er en del
av kommuneplanen som blir lagt
Ut til offentlig hØring i
september.og endelig behandlet i
kommunestyret i desember.

TO CUP-SEIRE FOR P-14
og kunne motta sin velfortjente pokal etter 11-9
seier i finalen mot R1ingen.
Om cupene vii vi komme
tiibake med fyidig rep ortasje i neste ut gave av Vignett.

Jan Ryste er Enebakk kommunes nye personalsjef.
Mandag startet Jan Ryste
opp i den nyopprettede stilling som personalsjef I Enebakk kommune.
Ryste er 36 âr og kommer fra
Alesund. De siste átte âr har han
vrt nsatt i Akershus fylkeskommune. FØrst som personalkonsulênt i skolesektoren, deretter âthiinistrasjonskonsulent for
fylkesskolesjefen.
- Er bosatt pa Holrrilia sammen
min Icone og to dØtre, forteller
han til Vignett. - Blir vel boende
der inntil videre.
-

- A starte i en nyopprettet stilling troreg kan bli spennende.
Meningen er vel a styrke persona1ets, administrasjon. Hâper
jeg kan bidra jil dette, og fØlerjeg
har en del erfaringer som kan vre til nytte.
- Hvilke oppgavr tai- du til med
n?
- Idag har jeg stort sett bare
butt vist rund, hilst pa folk. Men
allerede imorgen er det mote i
admmnistrasjonutvalget. Og Utover hØsten blir det vel en del
lØnnsforhandlinger. Gleder meg
hvertfall til a ta fatt!

PA DEKKJAKT?
YTRE ENEBAKI(
BENSIN &
SERVICE AS

Kjor til

1914 Ytre Enebakk

Mange pokaler har Enehândballjenter
bakks
P-14 bragt hjem til Streifinn de siste ukene. To
strake cup-seire har de
tatt, den fØrste i Ponduscupen som ble avviklet i
Borg sist heig.

Denne helgen gikk turen ti! Skàrerhallen og
her var det Kurlandscupen som ble avvilet.
P.12 var ogsâ med, men
disse matte se seg slàtt av
Haga i semifinalen. P-14
derimot greide det igjen,

I

BENSIN - OLJE - REKVSITA
Aut. gummiforhandler
Stâl-radial stadig pa tilbud!

Dekksa!g og service til W. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!
TIf. 02/92 44 08
EKOFISK

-11
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VIGNETT

FRITT FORUM Skole og tpafikk
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
ad resse.
I
Kirkene i Enebakk
30. aug. 1987
K!. 11.00: Enebakk kirke
v/Helgheim. PresentaSj Ofl av árets konfirmanter. Kirkekaffe.
Hi 11.00: Mari kirke v/Johannessen. Presentasjon av árets konfirmanter. Kirkekaffe.

Vi gifter oss:
29. aug.:
Vielse i Mari kirke ki. 15.00.
Adr. for dagen: BØndernes
Hus, 1400 Ski.
Toni Rustad, Ytre Enebakk
og Magne A. Haugen, Fâberg.

Sentralsykehuset I Akershus
18.8.87:
HTJRRA!!
Kristian har fâtt en sØster.
Bent og Truls Langebeck
1914 Ytre Enebakk
Vi fikk en jente 22/8-87.
Liv Smukkestad og
Einar Schjerpen

Torsdag 27/8:
U kI. 19.30.
CROSS ROADS.
Søndag 30/8:
U kI. 16.30.
ET (kr 15.-)
V kI. 18.30 og 21.00.
JAMES BOND I
SKUDDLINJEN (kr 25.-)
Mandag 31/8 og tirsdag
1/9:
V kI. 19.00 og 21.15.
JAMES BOND
SKUDDLINJEN (kr 25.-)

PLAKATEN
Pàmelding til trening

og orientering pa Streifinn tirsdag 1. sept. ki.
19.00.
Politisk debatt

pa

Herredshuset onsdag
26. aug. kI. 19.30. Se
ann.
Enebakk orgelfestival

Torsdag 27. august ki.
20.00. Se ann.
Lytt pa FM 102,9
28.8.-30.8. Se ann.
Husk Betel

Ukens mØter. Se ann.

Vi fødes som originaler,
og dØr som kopier.
Ja, er det ikke slik skolesystemet i Norge er lagt opp i dag?
Vâre byrkrater har laget seg et
gjennomsnittsmenneske, og lagt
undervisningsplanene opp etter
dette. Nâr vi fØdes som <<originaler>>, bØr vi fá beholde denne onginaliteten. Det er jo originalitet
som skaper mangfoldet i samfunnet, silk at det blir spennende
a leve i, samtidig som det blir effektivt. Likevel Ønsker váre byrâkrater A fjerne de mulighetene vi
har I livet. Som et meget bra alternativ har Unge HØyre utarbeldet en <blomst'> med fire kronblader. Blomsten heter: -En bedre skole".
Det fØrste kronbladet har vi
kait kunnskap. Skolen er til for a
gi oss kunnskap, og kunnskap er
makt. Pa dette grunniaget ma vi
gjøre noe med niváet I skolen. Da
ma vi fØrst styrke undervisningen I viktige fag som norsk, fremmedsprák og matematikk.
Det andre kronbladet heter
valgfrihet: Alle har forskjeliige
Ønsker, behov og evner. Det er
derfor viktig a skape en skole
hvor man far utfolde disse punktene. Derfor trenger vi en stØrre
mulighet til a velge. For mange
oppleves skolen i dag som-.for te-.
oretisk'>. Valgfriheten vii âpne for
flere praktiske fag, men ogsã fordypning I teoretiske fag.
Det tredje differensiering. I
dag skal alle behandies likt. Man
vii ikke tiipasse undervisningen
etter elevenes evner. Derfor kjøres alle elever gjennom en og
samme kvern, som om de skulle
vre like. Det betyr at vi far en
skole som ikke passer noen. Vi
ma bli mer fleksible i skolen. Til-

passe undervisningsmetodene
etter stoffet, og àpne for nye undervisningsformer som gir elevene variasjon og motivasjon.
Dette vii ogsá fa en sterk innvirkning pa kvaliteten.
Det flerde kronbiadets navn er
vurdering. Bade elever og lrere
ma bli vurdert, slik at de vet hvor
de star. Bare da har man mulighet til a bli bedre. Man far en
trygghetsføleise, fordi en vet sine
sterke og svake sider. Men vurdering kan jo ikke bli 100% objektiv? Nei, derfor ma vurdering skje
pa flere mater. Bi.a. gjennom arbeid over lengre tid, samtaler og
eksamener. Vurdering er viktig tenk at ikke vite hvor man star,
eller hvor andre (ireren) oppfatter det en gjØr. Elevene ma ogsâ
fA gi lnerne vurdering, slik at
ireren far vite hvordan eleven
oppfatter dem og deres
undervisningsmetode(n).
Det er denne blomsten som
utgjØr Unge HØyres vision om en
bedre skole. En skole som er tilpasset dagen og morgendagens
utfordringer. Plukker en sá av
kronbladene, sitter du igjen med
Arbeiderpartiets vision om en
likhetsskole. Altsã en mager
sUlk... ,.cEn .skoIe.-f,r-a1le* -hvor
sosial lrdom er vel sá viktig
som kunnskap. Resultatene av
AP5 visjoner kan vi delvis se i
dag. Kronbiadene er i ferd med
visne, og blomsten henger med
hodet. Slipp forskjellene til, la
oss forbli de oniginaler vi ble
født som.
Med vennhig hilsen
for Enebakk Unge Høyre
Glenn Robert Skaug
Formann

Jeg har store muligheter na til
A bli oppfattet som -en som ikke
skjØnner noen ting>', og jeg skal
innrØmme at fig. skjØnner jeg ikke:
Tit skolenlelevrâdet:
Hvorfor skal elevene ved Enebakk ungdomsskole vandre fritt
omkning i fniminuttene i skoletida. Savldt jeg vet er dette ikke
praksis ved de andre skolene i
bygda, der ma elevene vre pa
skoiens omrade. Bakketoppen"
en etter mitt skjØnn et farhig veikryss og dette bringer meg over
til det neste jeg ikke skjØnner.
Hvorfor skal elevene I '<stonefri'
pa butikken? Burde ikke foreldrene sØrge for at de far med seg
mat hjemmefra, eller kunne sko-

len/elevene selv ordne salg av Coia/skolebrødlloff i skoletida, eller
gjØre innkjØpet i fritida og ha det
med pa skolen? Og til slutt:
Hvorfor ma kjØpmann Vardebeng
handle med elevene I dØrsprekken, nar han i utgangspunktet
ikke slipper "kundene> innenfor
og savldt jeg vet haddé avtale
med den andre kjØpmann i skolens nrhet om at elevene skulle
avvises I skoletida?
Disse 'hvorfor" samt mange
andre spØrsmal skaper irritasjon
og brak (blant elevene) og etter
mitt skjønn tjener de lnerne hite
til re, ja, hva mener dere lrere?
Jacob J. Mysen

Kvernsteinen pa kirkegärden
Ved siden av en stor ask, lengst
syd pa kirkegárden og ved siden
av Veliesenfamiliens graver hgger en gravstein som neppe han
sitt like noen steder I Norge.
Det en en gammel og slitt
kvernstein.
Nar en sen denne steinen nelsen
det seg unektelig et spØrsmal:
hvem liggen begnavet her og
hvem har plassert den den?
Vi kan bare filosofere over dette.
Der Veiiesenfamiiien har sitt
gravsted, er et omrâde som tidligene tilhØrte noe som het
KLOKKERJORDET. Det var
floe jond som tilhØnte Enebakk
Prestegard (Vestre Odden).
Dette Klokkerjordet var tidligere en del av Dammerud eller
MjØnhi.
I Biskop Eysteins jondbok fra
1300-tallet sen vi at MjØnli allere-

MØileplassen (husmannsplassen)
til Enebakk Prestegard frem til
1890-arene. Dammerud ble solgt
av Opplysningsfondet (Kirkedepantementet) i september 1901.
Denne form for kvernsteiner
som det her er tale om, tilhØren
typen
bekkekverner/gàndskverner. Det er først ved en nnmere grundig sthdie at en kan
tidfeste hvor gammel den er. Typen er 11k fra 1300 til 1800.
Den siste mØller I Dammerud
dØde I 1880-arene. sa steinen kan
vre en gravstein han fikk. Det
kan jo naturiigvis vre lagt pa
graven til husmannen i MjØnhi. Vi
vet ogsa at en kone I Dammerud.
Hanna Hansdatter fra BrevigsØdegarden dØde her i 1899.
Tjansett om kvernsteinen en
lagt pa graven til mØhiern I Dammerud, kona til Edvard samme
sted eller husmannen i Mjønli. sá

(Ingnarbakka Ki
fremhevet: srdeles kvernfosse
samma stad.
MjØnli betyr som kjent mØllelia.
Vi vet ogsa at Dammerud var

gang i tiden har vrt plantet
blomsten i huhlet pa steinen.
I alle fall en den et minne over
en forgangen tid, med slit og
strev i en hard hverdag.

Slipp private barnehager til
Dagens Norge har en barnehagedekning pa 28 pst. Det vil si at over
100 000 barn star i kØ for a fâ en barnehagepiass. Den návrende Utbyggingstakten pa omkring 4000 barnehageplasser I âret, er aitfor
lavt. Màiet ma vre at alle som har behov for det skal tilbys barnehageplass, men da ma private fa slippe til.
Underskuddet pa barnehager skyldes like meget de hindringer som
er lagt i veien for privat utbygging, som utilstrekkelig offentiig innsats. Det offentliges ansvar er a gi lover og rammebetingelser, silk at
barn kan fâ en piass i barnehagene. For smábarnsforeldrene er det
uvesentlig om barnehagen eies av private eller av det offentlige. Denfor ma det bli lettere a starte opp private barnehager. Reglene omkring etabiening av barnehager ma forenkles betydelig, samtidig som
private eiere kan motta Økonomisk stØtte fra det offentlige. Dette vii
gi en rask utbygging av barnehagenettet, som igjen vil fØre til en sterk
reduksjon av barnehagekØene.
Gi barna en god start i livet, det vil were en investering for fremtiden.
Med vennlig hilsen
For Enebakk Unge HØyre
Glenn Roberg Skaug
Formann

Apartheid 09 budskapet hand i NOW.
I sitt neisebrev lover Ottar
Hoistad Vignetts lesere
-....noe annerledes nytt fra
SØr-Afrika enn det man er
vant med fra nonsk massemedia'>. Og at dette er annerledes stoff, en det vel ingen tvil
om! Ottar Hoistad han funnet
iØsningen pa konfliktene I
SØr-Afrika. Sitat: -Men det er
ikke et annet styre de trenger her, men lyset fra evan-

geliet, budskap om kin1ighet og fred>>. (Sitat slutt, mm
understrekning).
Da ma jeg fá spØrre deg,
Ottar Holstad - uttrykker du
deg klØnete, eller er det niktig
din mening at <'lyset fra evangeliet> osv. vii bedre de svartes forhold I SØr-Afrika i den
grad at styresmaktene i landet fortsatt bØr fá drive sin rasistpoiitikk?
Trine Alfliei

Nils SilcicerbØl og Steinar Heigheim med den noe spesielle gravsteinen.

Onsdagens tekst
det syndelivet de var omgitt av. De skulle were
den levende Guds tempel,
et vitnesbyrd og et lys i
2.Kor. 6.11-18
mørket.
Den unge menigheten i
Slik bygges Guds rike i
Korint hadde mange frist- verden, gjennom menelser og problemer. Midt i nesker som stiller seg til
en hedensk kultur skulle disposisjon for evangelide bre evangeliets lys. et. Det er vi alle kalt til.
Pa mange mater var det Vi er tegnet med det he!nye livet en diametral lige korsets til vitnesbyrd
motsetning til den van- om at vi skal vre Guds
lige livsstil i en hedensk tempel. Han vii fylle vãrt
liv, vârt hjem og var hverby.
Paulus formaner dem dag med lys og velsignelinderlig a ta avstand fra Se.

Den levende
Guds tempel

VIGNETT

Torstein
Guslunds
bisettelse
Fuilt var det i Enebakk
kirke da Torstein Guslund
ble begravet sist tirsdag.
Det er med vemod og
sorg vi er samlet idag, sa
sogneprest Steinar Heighejm etter salmen "Gud,
nár du til oppbrudd kaller".
Til det siste var han i arbeid og aktivitet, og vi
trodde han var ved god
heise.
Torstein Guslund vokste opp pa Bye pa Hammeren og i 1946 flyttet han
til Guslund i Kirkebygda.
Stor innsats gjorde han pa
mange omrâder, men jeg
vii her komme inn pa hans
gjerning i kirke og menighet.
Han ble ansatt som
kiokker 1.juli 1960 og Senest sØndag var han som
han pleier pa sommertid,
omviser i kirken. Flere
ganger de siste ârene har
ban ymtet frempã om at
han kanskje burde slutte,
men vi ba han bli. Han var
fin a ha ved sin side, bade
som râdgiver og venn.
Guds ord var kraften i
Torsteins Guslunds liv.
Det kaster lys over dagen
her.
Krans ble pálagt av sØnnen Hans og et hjerte fra
barnebarna fØr salmen
"Lykksalig, lykksalig liver
sjel som har fred" ble sunget.
Gayer gikk til arbeidskirke pa Flateby.
Fred over Torstein Guslunds minne.

Flott fopestilling Ukens filmep
.

-

Bare 3 uker etter
Norges-premieren viser Flateby Kino JAMES BOND 007 I
SKUDDLINJEN. Den
er satt opp pa dager

Samfunnshuset er ledig og da pa 2 forestillinger (ki. 19.00 pg
21.15) sa' her ventes
det storinnrykk!

For de som ikke fikk
sett ny-utsendelsen av
E.T. pa vâren -87, har Flateby Kino etter en mengde henvendelser, valgt a
sette opp E.T. som manedens Ønskereprise.

var ikke meningen a bli. Vennene
hans rakk a flykte fra menneskene de ble skremt, men E.T. rakk
ikke romskipet fØr det lettet og
matte finne dekning. Han roter
seg inn i en hage, der han blir
oppdaget av lo-aringen Elliott.
De to blir glade i hverandre, men
trusiene henger over dem. De
voksne vet nemlig at ett av vesenene ble igjen pa jorden, og alt
settes i sving for a fA tak i ham.
Elliott forstar at for a redde
ham, ma han hjelpe E.T. tilbake
til sine egne...

-

il

-

-

-
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Dagmar
Pettersens
bisettelse
Mange mennesker var
fredag samlet i Enebakk
Kirke for a ta det siste farvel med Dagmar Pettersen.
"Ailtid freidig" sang en
fullsatt kirke, fØr kaliskappelan Eivind Johannessen
i korte trekk fØrte forsamlingen gjennom hennes liv.
Dagmar Pettersen ble
født pa Østby I Bástad og
var den yngste av tre søsken. I 1955 ble hun gift
med sin Petter og de bosatte seg pa garden Rakkestad i Ekebergdalen.
Garden ble rammen om
deres liv, og vitner idag
om flittige hénder.
Dagmar Pettersen viet
sitt liv til A stelle med
mennesker. Bade sine
nrmeste og ved Enebakk
syke- og aldershjem der
hun hadde sitt daglige arbeid.
For noen âr siden ble
hun rammet av kreft, rice
som ga bade henne og
familien mange tunge
stunder. Hun dØde pa Ski
sykehus 16.august, 54 Ar
gammel.
Kailskappelanen knyttet noen ord til vers fra Lukas kap.24, fØr salmen "Al
leva, det er a elska" ble
sunget.
Fred over Dagmar Pettersens minne.
-

-

-

Vibeke Helgesen orienterte om stykket for forestillingen.
Det ble dessverre ikke Stykket regnes som en av kiasom sikerne i nederlandsk litteratur,
rekordoppslutning
dukketeaterforestillingen og kan pa mange vis sammenmed var egen Peer Gynt.
Vesle Mari fra Nijmegen i lignes
Jeg kom over dette for en ti
Enebakk kirke torsdag ár siden og syntes teksten var bakveld. Synd, for denne de dramatisk og aktuell fordi den
forestillingen, som var et belyser menneskets risiko for a
ledd i árets orgelfestival
tape sin sjel, sa Vibeke Helgesen.
den tiende i rekken var
Det var en ypperlig forestilling
yel verd et kirkebesøk. de frammØtte fikk. Flotte dukBare 20-30 personer tok ker, eminent spill, kiart budskap.
FØr og etter forestillingen spilseg tid til a se Vibeke He!te
var egen Havard Oudenstad.
gesens forestilling.
Han hadde valgt musikk som
-

-

Vibeke Helgesen, som fikk
Akershus fylkes kulturpris i 1985,
er velkj eat blant store og smâ for
sine mange fine dukketeaterforestiiiinger. Denne gangen viste
hun altsá et mirakelspili fra
1500-tallets Nederland, som illustrerte hva som skjer med et
menneske nár man gir de onde
krefter et lite rom. Selv sa Vibeke
Helgesen om stykket fØr forestillingen at dette er et teaterstykke
som egentlig ikke er skrevet for
dukketeater og som spilles pa
vanlige scener over alt i Europa.

passet stykket. FØr forestillingen
spilte han Ballade, Rikard LØvehjerte (1157), Hymne ved Agincourt,
John
Dunstable
(1370-1453) og Rando Pavannes
Sactarello, Tylman Susato
(1500-1564). Etter forestillingen
spilte Oudenstad: To gamle salmetoner fra Dalarne, av Bengt
Granstam, Adagio av Albinoni
og Claude Balbastre: Variasjoner
over en fransk folketone.
Siste konsert i arets orgelfestival i Enebakk kirke er i morgen
(torsdag) kveld.

-

JAMES BOND 007 I
SK000LINJEN.
Denne filmen trenger vel egentlig
ingen presentasjon, men allikevel;
James Bond er tilbake, men na
i en belt ny skikkelse Timothy
Dalton. Hans motspiller er Maryam d'Abo. Dette er nummer fem-
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De fleste kjenner vel historien
om E.T. Han er redd. Han er helt
alene. Han er tre millioner lysar
hjemmefra. E.T. det lille vesenet fra verdensrommet. Han kom
hit sammen med sine egne og det
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Superidolet Ralph Macchio
(Sannhetens Øyeblikk) mØter vii

CROSSROADS
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We

som en ung, begavet gitarist pa
sporet etter en legendarisk bluesmelodi og mannen som kjente til
dens opprinnelse. Det blir en
eventyrlig reise til Mississippi

LAMPESPESIALISTEN I Strømsvn. 28, Strommen

Pris fra kr48,- UI
kr 20.000,- pr. lampe

har 1000"vs av lamper i 3 etasjer!
Denne
utelampe
kr

148.
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Vi selger nâ
Ut lamper
med opptil

50%
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ten i rekken av Bond-filmer. Musikken til filmen er skrevet av Pl
Waaktaar og er produsert i samarbeid med John Barry. Tittelmelodien The Living Daylights fremfØres av A-HA.
Filmen bygger pa en novelle
fra 1962, skrevet av Ian Flemming, den er spilt inn i østerrike,
Marocco, USA, Gilbraltar og
England.
-

Delta Crossroads der andre musikere har solgt sin sjel for rikdom og berØmmeise.

I
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Stranden skole:

Nye veiep I Aye lokalep

Kommunal oveptagelse
Misnoye med NVE-vedtak
Blir folk i Ekebergdalen uten
strØm I nrmeste framtid? Det er
det store spørsmalet etter at tilsynet i NVE har beordret kroken
pa dØren for BØrter El-verk fra
1.september. Da er eieren palagt
A koble Ut anlegget
hvilket i praksis vii si mangel pa
strØm for 100 husstander i Dalen.
Enebakk E-verk er ikke i stand
til AA overta strØmforsyningen I
Ekebergdalen,fra 1.september
NVE pálegger dem.MØrke kalde
hus kan bhi resultatet om berØrte
parter ikke finner en lØsning pa
spØrsmaiet om strØmlevering I
Dalen
Det var 11985 at BØrter E-verk
fikk avslag pa sin sØknad om
konsesjon til fortsatt drift av verkets 17000 volts anlegg. Tre ar
tok det NVE a behandle denne
sØknaden. Christian Oppegard
anket saken til Oije og energidepartementet, som opprettholdt
avslaget.

Jan Erichsen og Øyvind Sand er svcrt godtfornØyd med de nye arbeidsplassene pa
skolen.
Det er moro a vre pa teriell har fátt plass i nytt rom, mo. Dvs. at man har gatt bort Ira
mens det gamle materialrommet bruken av hjeIpelrere. Hver
Stranda om dagen.
er
ominnredet til irernes ar- kiasse har til enhver tid gatt bort
Fra a ha slitt i mange âr
beidsplasser. - Og sávidt jeg vet fra bruken av hjelpelrere. Hver
med dãrlige arbeidsplas- er
vi den eneste skolen i Enebakk kiasse har til enhver tid to lrere
ser, dárlig 1arerrom og 11- som
har skikkelig arbeidsplass inne, og man praktiserer delt
ten plass til l2eremate- til alle lrerne. M 85 setter krav klasseforstanderskap. Det er en
nell, har man nã, i løpet om dette sier BrØnmo. Sentrale enorm fordel sier BrØnmo. Biir
av sommerferien ftt 70 punkter for utvalget som arbei- det situasjoner i en kiasse som
nyoppussede kvadratme- der med lrernes arbeids- og gjØr det Ønskelig f.eks. a isolere
ter ekstra a boltre seg pa. lØnnsforhold er at lrerne ná ma problemet slik at undervisningen
Hver herer har sin ar- tilbringe mer tid i skolen. Fram- kan gá uforstyrret, er det alitid
en lrer som kan ta seg av det.
beidsplass, mellomtimer tiden vii kreve at skolene har mens
den andre
arbeidsplaSsèr for kan utnyttes effektivt til skikkelige
rerne. Ved Stranden skole er det i visningen, uten at problemet
elevenes beste.
dag f]orten 1rere pluss kon- biottlegges for hele kiassen og
tordame.
- Alt dette har vi kiart innenfor
budsjettet, bortsett fra en liten
ekstrapott til mØbler, forteller
rektor Robert BrØnmo til Vignett. Oppussingen startet fjorten
dager for skolestart. Lrerne har
trádd til med opprydding i ukurant lremateriel1, brukbart ma-

NYTT SYSTEM
Pga. at vi i àr har fatt stØrre
ressurser til râdighet I skolen,
har det vrt muligheter for oss
til a gjennomfØre tolrersystemet her ved skolen, sier BrØn-

skaper uro og frustrasjon utover
det som hadde vrt nødvendig.
Dessuten har man bedre muligheter til a na over alle elevene
med den hjelp de trenger, det hgger dermed ogsá til rette for undervisning i forhoid til elevenes
forutsetninger enn med et tradisjonelt system.

Vidotta snapt k1ap
I løpet av høsten er Vidotta endelig kiar til a tas
i bruk som treningsbane
for idretten nord i bygda.
Fem an og 950 000 kroner,
rundt regnet, har det tatt
a klargjØre idrettsbanen
ved Stranden skole. Det
som ná gjenstâr for banen
kan tas i bruk, er a legge
toppdekke og fylle steinmasser i veien ned til
speiderhytta. Dessuten er
det søkt formannskapet
om en tilleggsbevilgning
pa 155 000 til belysning.

- Hvis vi far disse pengene, og
lysanlegget kan leveres pa rimehg kort tid, er det ingen ting I
veien for at banen kan tas i bruk i
hØst, sier avd. ing. Sverre Netting
ved Teknisk etat i kommunen til
Vignett.
Saken om opprustning av Vidotta har versert i kommunale
organer siden 1982. Opprinnelig
var Vidotta anlagt med midler
fra og dugnad av flatebysydamer, som til sist matte gi opp
drift og vedlikehold av banen. De
overlot den til Enebakk kommune, som dermed eier anlegget.

Bakgrunnet for avsiaget pa konsesjonssØknaden er at NVE-tilsynet betrakter anlegget som for lite til rasjoneil drift. Det har ogsa
for liten bemanning hevdes det,
og standarden pa nettet er for
dr1ig.
Na akter NVE a sette makt bak
ord: Anlegget pa BØrter skai kobies ut 1.septemer. Men siden
hverken BØrter E-verk, abonnentene eller Enebakk E-verk er
spesieit interessert i at sa skjer,er
det all grunn til a anta at situasjonen fortsatt forbhir uendret.
Abomientene
har all grunn UI
i - :-

,. -

-

egaards E-verk. 20-40 prosent
bihhigere strØm merkes pa pengepungen i disse tider.
Oppegard har meddelt NVE og
kommunen at de Ønsker a forandre spenningen til 1000 volt,
ettersom det er et 17000 volts anlegg de ikke far drive. Et 1000
volts anlegg er meldephiktig. men
ikke konsejonsphiktig. For abbonnenten vil en shik endring ikke spille noen rolle, sier
Oppeg.rd,og legger til:
-Om dette sier tilsynet at et shikt
anlegg vil vi aldri fA godkjent,
men saken er at hvis anlegget er
forskriftsmessig er de piiktige til
A godkjenne det.Vi er imildertid
avhengig avtilfØrsel fra Enebakk
E-forsyning
for drift av et shikt aniegg.De ma
levere 22000 volts strØm til oss.
Her sier tilsynet at dette vil vi ikke fâ godkjent. Dermed er det du-

DEBATT OM
BARNEHAGER

Det eneste som mangler pa Vidotta net, er toppdekkefØr
banen kan tas i bruk.
Vidotta har ikke vrt brukbar til
treningsbane pa mange âr, blant
annet pa grunn av darlig drenering og dárhig toppdekke.
SA langt er det gitt STUI-tilskudd til opprustinga pa tilsammen 176 000 kroner. Dette
tilskuddet ble imidlertid gitt pa
bakgrunn av den sum banen var
kalkulert til for et par ár siden.
Regnestykket viste seg av forskjeihige grunner ikke a holde,

noe som ikke bare kunne tiiskriyes prisstigning.
- Vi bar fátt opplyst fra STUI
at dersom opprustningsarbeidet
innebrer en verdiØkning av anlegget, ikke bare en ren opprustning, kan vi sØke om ytteriigere STUI-midler, og det kommer vi da til a gjøre, sier Netting.
Det er Per Kr. Fossum som har
hatt ansvaret for opprustningen,
som er gjennomfØrt pa en fortreffelig mate, raskt og skikkehig.

Med barnehager og fritidshjem som tema blir det ikveld
debatt i herredsstyresalen.
Motet er igangsatt av ci aksjonsgruppe bestãende av folk
fra sável Flateby som Ytre og
Kirkebyga, og filmen "Bygg barnehager" vil vises. Denne er forØvrig laget av forbruker og administrasjonsdepartementet.
Deretter vii politikerne slippe
til med en fern minutters innledning for debatten. Her stiller
Brunstrøm(Ap),
Jan
Liv
Guro
Vikan(H),
Sørhus
Lohne(V), Tom Nilsen(SV), Carsten barbØl(KrF) og Egil
Sørensen(FrP). Til stede i salen
vii dessuten ordfØrer Lucie Paus
Falck were.
Leder i aksjonsgruppa, Hildur
Gjerde oppfordrer folk til a mote opp og stille politikerne
spørsmâl.
Se forøvrig annonse annet sted
i avisen.

ket for rettssak. Vi vil ha rettshig
prØvet med hvilken hjemmel de
kan nekte a godkjenne driften av
et 1000 volts anlegg.sier Oppegard.
-Hva sier abonnentene?
-De opprnuntrer oss til a sta pa
for fortsatt drift av BØrter E-verk,
og vi Ønsker ikke a vre imØtekommende til kommunal overtakelse, pa tvers av lokale
interesser.Vi lØper ikke NVE'arend.
Vii noen overta anlegget
1.september, far de gjØre det. Det
kalier jeg maktmisbruk. Kobler
noen anlegget Ut, skrur vi det
selvfØlgelig pa igjen, sier Opp
egaard.
-Hva vil E-verket gjØre
1.september, E-verkssjef Floberghagen.
-Ikke floe, antar jeg. Vi har ikke
anlegg til a overta forsyningen i
Ekebergdalen forelØpig, men planene for en eventuell ombygging
av anlegget er klare shik at vi vil
kunne overta strØmforsyningen i
Ekebergdalen fØr nyttár.Vi Ønsker ikke a foreta noen utkobling
1.september, Det er BØrter Everk som er palagt a koble Ut anlegget.
-Og hvis de ikke gjØr det?
-GjØr heller ikke vi det hvis vi ikke bhir beordret. Da har vi ikke
noe valg. Det vi kan fA ordre om
er a koble Ut forbindelsen til mellom kommunens E-verk og BØrter E-verk. Selve BØrter E-verk
kan ikke vi gjØre noe med.
-Oppegaard sier de vil gjØre om
anlegget sitt UI 1000 volts anlegg.
2
0 sr
a e.a
E-verk. Er det en farbar vei?
Det lar seg gjØre, men jeg er redd
at E-verket ikke ville fA konsesjon til a selge 22000 volts strøm
til BØrter E-verk.
-En av ársakene til avslag pa
konsesjonssøknaden er anleggets elendige forfatning.
Men hvis det er for elendig for
BØrter E-verk, kan vel belier ikke dere fA bruke det?
Det ma opprustes. Ny iinje ma
bygges, og vare planer er da a
bygge i samme trace som navrende. Spørsmál om hvilke avtaler BØrter E-verk har med
grunneierne, og hvordan vi skal
ordne den delen av saken pa best
muhig vis, gjenstar a avklare, sier
Fioberghagen.

Slankeklubb I
Kirkebygda
Med Ella Wenli som vertinne starter Libra slanke- og
kostholdsklubb opp kurs pa
gamle herredshuset i
Gár
gjensepteniber. nomsnittlig ned en kilo I uka,
forteller vertinnen som pâpeker at man her ma gâ inn for
nye spisedvaner og at kostholdet er basert pa fiberrik
mat.
- De psykiske stØtten er
viktig, det at man motes, kan
snakke om problemer. Dessuten er det flaut ikke a ha
gâtt ned noe nár alle de andre
ser pa.
Kurset gár over átte ganger,
i tillegg en kontrollveieing.
Se forØvrig annonse annet
sted iavisen.
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FEMDAGERS I OSTERRIKE

Ny seieP

Drivs orienteringsgruppe liar vcrt i Østerrike i sommer.

- Første o-lØp vi
har hatt mulighet til
a kjøpe hjemmebrent
etter konkurransen,
sier Sturla Kaasa.
Sammen med 23 andre drivmedlemmer
har han i sommer
kombinert familieferien med et internasjonalt lØp i Østerrike.
I juli reiste de nedover, 23 blaklecide- barn og voksne. De skulle
ta deli østerrike femdagers, fern
lØp skulle gjennomfØres pA det
samme antall dager. - Var i Pin-

ka Feld, mellom Wien og Graz,
forteller Kaasa som er gruppas
oppmann. - Var nok en litt annen type orientering enn vi er
vant til, lite detaljer. Dessuten
tungt a lØpe i sâkalt fØralpeterreng mellom 8 og 12 hundremeter
over havet. Bratt var det, dessuten svrt lange lØyper. Ogsa
uvant at det bare var en kiasse i
hver aldersgruppe, her matte
mosjonisten og og den mangearige mester kjempe mot liverandre.
- BØndene brukte forresten anledningen til a fà solgt unna litt
av sine produkter. Fra traktortilhengere kunne man etter lØpa f
kjØpt sável sider, som viner,
hjernmebrent og mat.
MEST SOSIALT
De belt store resultatene ble

det ikke for drivgjengen. Men sà
var det ogsa konkurranse fra det
meste av kioden, fra Kina til
USA og Tsjekkoslovakia. Og en
ferie var det da liksa mye. - De
fleste bodde i telt, men vi leide
055 et Guest Hause for oss selv,fortsetter gruppas oppmann. Her bodde vi hos en familie og
kunne liver kveld sla fØlge med
mannen pa jakt. Men skjØt noe
gjorde ban aidri. Hadde bare
kvote pa en rabukk, og den matte ban visst gjemme.
- Hvilket utbytte har dere hatt
av turen?
- Kanskje ikke sa mye sann idrettsrnessig, men aktiviteten tar
seg opp etter a ha deltatt i noe
slikt. Det sosiale blir bedre, og
det teller mye i en av Drivs mmste grupper.

M3

I

Av Gunnleik Seierstad
Mange enebakkinger hadde
lørdag 22.august tatt turen til
Ski for a vre med i Ski-mila.
Løpet var pa en mil og forgikk
rundt Ski sentrum. Deltagelsen
var stor, nermere 1500 !Øpere
var a finne pa startstreken i de
ulike kiassene. Fra Enebakk IF
og Driv, hele 23 deltagere. Best
av enebakkingene var Kje!l TerjeHolen'som !Øp pa den meget
sterke tiden 35.07. I Ski-mila var
det en egen elitekiasse som ble
vunnet av den ikke ukjente Roy
Andersen fra TØnbsberg. Dyktige arrangører fra Ski IL gjennomførte et fint arrangement.
Vret var strâlende for de mange publikummere som stod bade
I malomrádet. og ute I loypa.

LØypa var !agt opp slik at start
og mal var pa Ski torg. Løypetraséen i Ski-mi!a ma sies a vreforholdsvis hard sett i forhold
ti! eksempelvis Sentrumsløpet.
RESULTATER
Ml
1. John Hansen, Oppegard IL
30.02
28. Martin Seierstad, IL Driv
42.17
37. Tommy Gravlien, ElF 44.30
42. Gunnleik Seierstad, ElF 45.08
55. Mads Ringnes, IL Driv 47.59
M2
1. BjØrn Nordeggen, Oppegârd
IL, 30.02
42. Sverre Gjestang, ElF 38.39

1. Roy Andersen, TØnsberg
30.01
27. Kjell Terje Holen, Enebakk
IF 35.07
185. Roll Arne Berg, IL Driv 46.35
M4
1. Arne Moen, Raunes og Ames
31.58
118. BjØrn Halvorsen, IL Driv
44.47
145. Arnfinn Gravlien, ElF 46.28

Geir Østli scoret ett ãv Enebaklcs seks mãl.
I helga var Enebakks A-lag pa besØk hos Nordre
Eidsvoll. Enebakkingene spilte igjen en fin kamp, og
vant til slutt hele 6-1.
Av Gunnleik Seierstad
1.OMGANG
FØrste omgang var relativt
jevnspilt. Men Enebakk spilte
langt mer konstruktivt enn hva
Norder Eidsvoll gjorde. Enebakk
hadde en del skudd pa mal, men
ikke. for etter 20 minutter kunne
Geir Wiger heade inn 1-0 til Enebakk. Etter 29 minutter utlignet
Nordre Eidsvoll ved Morten Braten.
2.OMGANG
Enebakkgutta bestemte seg
for a skru opp tempoet etter pasuse. Etter 47 minutter kunne
JØrn Skaug legge pa til 2-1 til
Enebakk. Atte minutter senere
var det Frank Bakkens tur til a
score.
JØrn Skaug scoret sitt annet
mâl etter 67 minutter og Enebakk ledet 4-1. Trond Vidar
Stubberud ville ogsa vre med
pa scoringslista, sa etter 75 minutter puttet ogsá ban ballen
bak Nordre Eidsvolls keepere.
Kampens siste mal kom etter 85
minutter ved Geir 05th.

M5
1. Oddvar Braten, SØrum 35.48
45. Tore Vestli, ElF 44.39

K3

M6

1. Oddrun Hovsengen, Lillehammer 35.55
24. Britt Schjerven, IL Driv 49.38

1. Leif Kirkerud, Aas Bryggeri
BIL 38.09
5. Rolf Solberg, IL Driv 47.04

K4
1. Signe Warp, Oppegãrd IL 39.10
4. May Mikaelsen, IL Driv 46.08

M7
Truls Ekra, ElF 54.18

K7
Unni Simonsen, IL Driv 55.51
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Genepalsekpetwren I natupvepnfophundet
o m opes med Boptepelva,'
Nee ma
- Skulle gjerne dannet et lokallag I Enebakk, sier Rolf SØrli, bosatt pa Lotterudfeltet
og nyansatt genera1sekretar i Norges Naturvernforbund.
• - Børterelva ma det gjores noe med en gang
for alle. Men tror mange vii bli skuffa om bare kloakken saneres fordi problemet ogsá har
andre sider.
TrØnder er han, men kom til
Oslo ailerede i 1963. Mye er det
derfor ikke igjen av dialekten
som kan rope hans
opprinnelse. - Har ikke tidligere
hatt en lignende jobb, sier den
tidligere bedriftsleder, men har
alitid vrt interessert i natur- og
miljØvern. Vil utnytte det nár jeg
na Mr sjansen til a drive med det
pa full tid.
Om organisasjonen kan han
fortelle den har rundt 31 000 medlemmer og er demokratisk styrt.
øverste organ er landsmØte der
medlemmene bestemmer hvilke
saker man skal priorite a jobbe
med. - Mange sammenligner OSS
med Greenpeace. Men som dem
tar vi ikke i bruk drastiske virkemidler, dessuten har ikke medlemmene der selv noe srlig innflytelse pa hva som blir gjort.
VANNFORURENSNING
I disse dager er det blant annet
en vannforurensingskampanje
som opptar de ti-tolv faste ansatte I naturvernforbundet sammen med de 18 fylkesiag og 110
lokallag. - Forurensing av vann
og vassdrag fØrer til en ytterligere forurensingav den ailrerede
tungt belastede NordsjØen. Store
industrinasjoner er det rundt pa
alle kanter, men ogsâ vi har vare
svin pa skogen. Regner med vi i

Norge har atten hardt belastede
corder, blant annet Oslofjorden.
- DounreyspØrsmáiet jobber vi
selvsagt med. Tror dette gigantiske plutoniumsanlegget er en
av de viktigste oppgaver vi har i
dette ârhundret. Men ellers ma vi
stort sett konsentrere oss om
nasjonale saker. Kapasikteten
hindrer oss forelØpig fra a gjØre
floe sriig internasjonaft.
HOBOLVASSDRAGET
SØrli er ogsa giØdende opptatt
av natur- og miljØvern i
lokalmiijøet. - østmarka er det
pa hØy tid a a gjort noe med.
Marka er et av Norges mest verneverdige friiuftsomráder, men
bombarderes av raseringsprosjekter som skytebane, panservernfelt, sØppelplasser, kraftgater, veier og boliger. Det er rekreasjonomrade for mer enn 300 000
mennesker, men skrumper stadig inn. Man kan begynne a lure
on hele marka burde vernes2
Vannene her ute er absolutt
noe som bekymrer meg. Bade
Bindingsvann og Langen er
svrt sârbare for forurensing da
vannet skiftes utrolig seint. I
Bindingsvann vii jeg tippe det
tar ti ar og da hoper selvsagt alle
miljØgiftene seg opp. Kanskje er
Langen, som sikkert har vrt forurenset 1 50-60 ar, enda verre.

Rolf SØrli er nyansatt generalsekretcer i Norges Naturvernforbund.
net problem er avrenning Ira
BØRTERELVA
Sørli tror man i Ekebergdalen jordbruket. Men dette kunne
kan bli skuffa om bare kloakken - bØndene selv ha hjulpet Ui med
blir sanert. - Ma lØse alle sider om de ventet med a plØye til etved probiemet samtidig, ikke ba- ter snØsmeltinga. De yule komre kioakkforhoidene. Vassdrager met noe senere igang, men beer reguiert, noe som gjØr at en del vart nringa i jorda. De burde viav vannet om sommer blir holdt dere la et vegetasjonsbelte pa
tilbake og renner i rØr om yin- ti-femten meter sta tilbake for a
teren. Dette gjØr at spylingseffek- dempe avsiget, dessuten piØye
pa pa tvers av avrenningsretninten blir borte.
Ville derfor vurdert en omlegging gen.
av kraftproduksjonen. - Et an-

VASK FOSFATFRITT
Det beste bidraget folk privat
kan gjøre , mener SØrli er a vaske
fosfatfritt. - Men ellers hadde
det vrt flnt om vi kunne f.tt til
et lokallag av naturvernforbundet i Enebakk ogsa. For vârt
miljØ er i fare, heller ikke Enebakk er forskana eksempelvis fra
sur nedbØr i Storbritannia. Og
enklest er det a fA gjort noe om vi
star sammen'

Avslutning av Rotete debatt om kloakeping
orgeltestivalen
Torsdag settes sluttstrek for
arrangementet
Enebakk
orgelfestivai 1987. Festivaien
som hvert ar dekker manedene
juli-august, avsluttes med et besØk fra Øst-Tyskland.
Det er den kjente Arnstadt-organisten Gottfried Preller som
gir konsert i Enebakk kirke. Programmet inneholder bl.a. nyoppdagede komposisjoner av J. S.
Bach.
NRK vil gjØre opptak av Prellers framfØring av disse 1 Enebakk for senere sending i radio.
Videre spiller Prelier stykker av
Dietrich Buxtehude, som jubilerer i ar-. Dette er en fin anledning
til a hØre organisten som i dag
betjener selveste J. S. Bachs tidligere orgeikrakk i Arnstadt•

Flatebydagene

Vi starter opp onsdag 2.
sept. med jr. kveld for 4.-6.
kiasse i Klubb l's lokaler.
Det blir filmkveld torsdag
3. med 007 som hedersgjest,
samt Rockefilm for de mellom 12 og 16.
Fredag er ungdommens
kveld fra 13 âr og oppover.
Det blir diskotek i storsalen
pa Samfunnshuset denne
kvelden.

- Kloakkrammeplanen skal opp i formannskapet mandag var râdmannens evige argument torsdag kveld. Da var det mote ved Bakken gârd, og pa saksiista stod kioakkforholdene i Raken. Befolkningen i omrdet Ønsket foruten a høre de uiike partiers meninger,
a vite hva som skjer med saken i kommuneadministrasjonen, om prioriteringer og hvordan det er med de neringsdrivende i omrâdet
- Hvem er vi i Enebakk kommune? spurte Monica Bakken I
LØrdag er en tradisjonell
familiedag. Det blir musikk i
bygda og kostymetog, div.
aktiviteter pa Samfunnshuset hvor det bl.a. blir auksjon med bygdas egen proff
utroper. Banegolfklubben
presenterer seg og det vil bli
anledning til a prØve sine
ferdigheter.
Avslutningen blir voksenfesten om kvelden med et
topporkester som er hentet
fra Buskerud og de heter
faktisk <<NEDRE BUSKERUD DANSENSEMBLE* eller TONNYS som de ogsá har
kalt seg. Vi háper pa en god
oppslutning alle dager.
ArrangØrer er: Klubb 1, Flateby Kino og Flateby Vel.

sin innledning. Det var hun som
sammen med sin mann Brynulf
hadde invitert til motet der kommuneadministrasj on, politiske
partier, vel-forening, Herzberg
fra Fylkesmannens kontor, nringsdrivende og privatpersoner
var tiistede. - Vi kommer ikke
utenom et svakt og sart punkt i
kommunen, hyttebeboelsen. Den
er fra ymse hold butt karaktrisert som gratt omrade. Uansett,
den er en realitet, mennesker bor
der, noen har bodd der i over 25
ar. Det er butt sagt at om vi skal
legalisere hytte-heboere, ma vi
bygge Ut skoler og barnehager•
Hvorfor det? Disse barna gar
idag pa skole, de har barnehageplass pa lik fot med resten
av oss "ordentlige" beborer. Og
for ikke a forgiemme, de betaler
skatt.
Forts, side 7 (1)

som har sagt seg viiiige til a g inn i finansieringen. Men om disse forhoid yule radmannen informere pa et senere tidspunkt.
Forøvrig var det med unntak av Sp tverrpolitisk enighet om at det bør kioakeres I
kommende periode, og at hytter bØr legaliseres ved tilfredsstillende vann- og avløpsordfling.

Rdmann Bjorn Halvrsen og mØtets initia ivtager, Monica Bakken.

VIGNETT

Programov- e- rsikt
Fredag 28.8.87:
Kl. 18.00 Vel mØtt ved radioapparatene. Apning med
musikk, kunngjØringer og utprØving av utstyret.
Id. 18.30 Barneradio. Barn fra Flateby og Ytre Enebakk barnehage
synger og forteller.
Id. 19.00 Betel radio. Pinsemenigheten Betel i Ytre Enebakk.
Id. 19.30 Enebakk rundt. Pa biltur i Ytre Enebakk.
Id. 19.45 Leikarringen Ignar.
Id. 20.00 -Da klokka kiang". Skolen er i gang igjen. Hvor gâr vi?,
hva vil vi? Skoleprogram med gjester.
Id. 21.00 Mjrradioen. Ungdomsprogram ved tidligere Mjr-elever.
Lørdag 29.8.87:
Id. 10.00 God mor'n Enebakk! Magasinprogram pa direkten med nyheter, reportasjer, gjester i studio, musikk m.v.
Id. 11.30 Enebakk rundt. Pa biltur gjennom Dalefjerdingen og Hammeren. Pa bygdetunet med Ole Weng.
kl. 12.00 'Enebakk kommunestyre har vedtatt....
Hvordan debatten i et kommunestyremØte kan
foregâ. Fra behandlingen av saken: Bygging av
Helse- og Sosialsenter/Utbygging av Herredshuset.
Id. 13.00 Musikkprogram.
kl. 14.00 Kommunevalg -87. Informasjon fra Enebakk kommune.
Id. 14.30 Flateby Korforening.
Id. 15.00 Kommunevalg -87.
HØyre, Ap, Sp og FrP.
kl. 15.30 Enebakk kommuneforening.
kl.16.00 Idrettslaget Driv.
Id. 16.30 Enebakk idrettsforening.
Id. 17.00 Barneradio. Med innslag fra Kakebakeriet fra Hakkebakkeskogen. FremfØrt av 6.klassinger fra Stranden
skole 1981.
Id. 18.00 Enebakk Trekkspillklubb.
Id. 19.00 Betel Radio. Pinsemenigheten Betel i Ytre Enebakk.
kl. 19.15 Menighetsradio. Enebakk og Mari menighet.
Id. 19.30 LØrdagsmagasin pa direkten med reportasjer.
Gjester i studio, utlodning, konkurranser, musikk m.v.
Direkte salg av lodder pa Anne L. Knoff-maleri til inntekt
for "Aksjon MiljØbil".
Id. 22.00 Radio HUE. Enebakk Unge HØyre.
Id. 22.30 Ungdomsradio med ungdom fra Flateby.
Søndag 30.8.87:
kl. 10.00 God mor'n Enebakk! Magasinprogram pa direkten med nyheter, reportasjer, gjester i studio, musikk m.m.
Id. 11.30 Musikkprogram.
kl. 12.30 Enebakk rundt. Pa besØk i Enebakk kirke. Intervju med
klokker og omviser Torstein Guslund, tatt opp 3.8.87.
Id. 13.00 Kommunevalg -87.
KrF, SV og V.
kl. 14.00 Leikarringen Ignar.
kl. 14.30 Juniorlosjen pa Flateby.
Id. 15.00 Enebakk rundt. pa biltur gjennom Ekebergdalen, Kirkebygden og Flateby.
kl. 16.00 Ungdomsprogram. Flateby ungdomsklubb.
kl. 16.45 Trekning pa "MiljØbil-lotteriet'>.
Id. 17.00 Partitoppdebatten.
Listetoppene fra hvert parti i Enebakk pa direkten
fra studio. Det kan ringes inn spØrsmál til politikerne
under sendingen.
Programleder Bjarne RØsjø.
Id. 19.00 Radio Betel. Pinsemenigheten Betel i Ytre Enebakk.
kl. 19.15 Kirkebygden misjonsforening.
kl. 19.30 Sportsrevy. Med bl.a. innslag fra Enebakklekene.
Id. 20.30. Ungdomsradio. Ytre Enebakk ungdomsklubb.
kl. 21.30 <<sa er det slutt for denne gang. Oppsummeringsprogram med mulighet for a gi ros og ris pa tlf.

<<Den gronne
bolgen>>
FM 102.9
1
Hun henledet videre oppmerksomheten pa et mote i herredshuset i februar. - Der ble det
sagt at det arbeid som ligger foran oss vil ta 20-30 ar a gjennomfØre. Vi ma ikke forhaste oss, vet
ikke hvilken form for kloakkering som blir aktuell i Ar 2000.
- Vi har ikke râd til a vente, innen den tid har vi ytterligere odelagt de naturressurser vi har ftt
til radighet, sa hun blant annet.
En imponerende lysbildeserie
laget av Torgeir Aune ble deretter vist. Med bilder, musikk og
tale viste han glimt fra denne
"grasonen" i bygda.
ROTETE

Og sa startet debatten, rotete
og litt langtekkelig, med en noe
forvirret ordstyret i midten. En forutsetning kloakering skier
i kommende periode, sa Tom

Nilsen. - Ser det dessuten som
viktig sarntlige hyttebeboere
som betaler skatt far bruksendring ved innstallering av biovac
rensesystem.
FrP's Egil SØrensen kunne bare si seg enig, det samme med
Venstres fØrstekandidat Gina
Sigstad. - Klokering i Rken og
Ekebergdalen er viktig skier i
denne perioden. Om nØdvendig
far det ga pa bekostning av andre
prosjekter, sa hun.
Dag Skaug(Ap) sa rensestasjonen i Ytre ma komme fØrst, men
at de vil jobbe for kloakering ved
Gran i slutten av perioden. Ogsâ
han var positiv til legalisering av
hytter.
HØyres Kare KjØlle var svrt
opptatt av at man ma se det alt i
sammenheng, men ogsa han
mente 1990 kunne vare et realistisk tidsaspekter. I likhet med Sp
sa de med interesse pa tilbud fra
nringsdrivende om a ga inn i finansieringen.

Dine samarbeidspartnere

4

Senterpartiet
Et godt alternativ
THOR VALD
UNGERSNESS
1. -2. plass, 37 ãr

Vi satser

ANNE-MARIT
NIESS
3. plass, 27 ãr

pa:

- Renere Iokalmiljø - opprydding (forurensning)
- Utvikling av nringsliv og arb.plasser
- Planlegge utvidelse syke-, aldershjemsplasser
- Flere barnehageplasser

Mot kandidatene 29. august
v/Haaland, Burstad
LØkens matsenter
Lokalradioen Den grønne bølge

Konfipmantinnskpiving
I kveld er det innskriving av
konfirmanter i Enebakk kirke, og
i morgen (torsdag) er det innskriving av konflrmanter i Man
kirke.
Konfirmantene har allerede
fâtt utdelt skjema pa skolene,
hvor de skal fylle Ut diverse data.
Skjemaene skal has med pa innskrivingen. Konflrmantopplegget kommer til a fØlge tidligere
ârs opplegg, og ogsá i -88 vil det
bli to konfirmasjonsdager i bade
Enebakk og Marl. Nar det ge1der
konfirmantleirer vil det bli gitt
skikkelig orientering om dette i
forbindelse med innskrivingen.
I âr blir et nytt leirsted tatt i
bruk i tillegg til Slora. En av de
tre leirene vil bli lagt til Lunde
leirsted ved Oslof]orden, som er
leirsted til Norges Kristelige ungdomsforbund.
SØndag blir det presentasjon
av arets konflrmanter i kirkene.

UIovIig At
Det er i det siste blitt observert
ulovlig andejakt fra motordrevet
bat i Øyeren, nederst i Prestaa.
Andejakten startet 21.august,
men det er forbudt a drive denne
jakten fra motordrevet fartØy, og
grunneiers tillatelse til jakten ma
foreligge. Lensmannskontoret er
blitt gjort oppmerksom pa saken, og synderne er under oppsikt.
- Hytteomrader er lagt opp til
hytter, ikke boliger, sa Thorvald
Ungersness fra Sp. - Mange
funksjoner er ikke tilretteiagt for
at det disse omradene skal brukes til helarsboliger, eksempelvis
lys og vei. En legalisering vil fØre
til et skred av sØknader om omdisponering. Er derfor skjeptisk
til omdisponering, men gar inn
for a frigjØre enkelte omrâder i
samrad med fylkesmannen.
Om prioritering sa han Ekebergdalen sto Øverst i den gamle kbakkrammeplan, og kunne ikke se
situasjonen na var annerledes. Ville vre a holde andre folk for
narr, sa han.
SMAPENGER

Tilstede var ogsa Knut Enger
og Knut Thorvaldsen. - Biovac
er vel bare en nØdlØsning, sa

ki. 9-12
ki. 12-15
kI. 12

KUNNGJORINGER

ENEBAKK LIGNINGSKONTOR
har riytt telefonnummer

926461

Enebakk Orgelfestival 1987
Konsert i Enebakk kirke torsdag 27/8-87 Id. 20.00. Gottfried Preller, Arnstadt, spiller orgel. Bill. kr 20,-h0,-.

GI NRK fri
Lytt pa FM 102,9 28/8 - 30/8

Den grønne bølgen" I Enebakk
(Programoversikt et annet sted i avisen.)

Lotteri
Produkter av Anne Lise Knoff loddes Ut til inntekt for
<<Aksjon MiljØbil>>. 10 kroner pr. lodd.
Selges pa Venstre-stand lØrdag. Trekkes direkte over
FM 102,9 sØndag kl. 16.45.

MOW tomt I Enebakk
Flateby 3.
Solrik utsiktstomt, Ca. 1000 m2, i etablert boligomráde
Ønskes solgt. Egner seg bade for enebolig og tomannsbolig. Meget barnevennlig. Hytte 55m2 star pa tomten i
dag.
Pris antatt kr 400 000,- eller hØystbydende. Oppgi frnans.
Bill. mrk. boligtomt
Thorvaidsen som sanmmen med
Otterbeck har tilbudt kommenen delfinansiering av
prosjektet. - Ma jo ha vann ogsa,
og om ledning til dette fØrst skal
legges ned kan man like godt legge idoakk- og avlØpsledning samtidig. 10 mililioner vil det koste,
det er smapenger! Har sagt det i
flere âr. A vente til 1990 med .
Idoakere til Raken, og sa vider
til Gran, det er totalt uakseptabelt!
Enger har ogsa kommet med
sitt forsiag der han vil vre med
pa a finansiere klokering, samt
gangvei. Tilbake skal han da ha
tomteareale.
- Hvor langt er denne private finansieringen kommet, spurte
Kai Svarthol? Men radmannen
Ønsket ikke a gi disse opplysninger. Det skulle ikke offentliggjø-

res enna, skuiie opp i formannskapet mandag.
- Legger sebv inn vann fra Bindingsvann, sa Knut Eneger og
gjorde forsamlingen oppmersom
pa at han var iferd med a bygge
ut 8000 kv.m. Dette vii fra jul gi
mellom
125
og
150
arbeidsplasser. - Vannet er bra,
bare litt myrlukt, sa han. - Forurenser ikke vart eget drikkevann.
Men om noen tror det, star grRvemaskiner til dispoisisjon.
Trafikksikring stod ogsa pa
dagsordenen, og fra befolkningen
kom det fortvilede rop om at noe
matte gjØres, gjØres med det
samme for de 65 barna pa strekningen.

VIGNETT
RELIGIOSE MØTER

KU NNGJORINGER

Jaktmøte I Herredsbuset

Flateby legekontor

BETEL

torsdag 3. sept. ki. 19.00.

er âpent

Onsd. 26/8 kl. 19.30: BØnn
og vitnemØte.
Torsd. 27/8 kl. 11.30: Formiddagstreff.
SØnd. 30/8 kl. 10.00: SØndagsskole. Ri. 11.15: Ole
B. Jarivang og Ungdomskoret.

Enebakk Viltnemnd innbyr med
dette til hØstens jaktmØte som yesentlig vii omfatte fagomrâdene elg
og rádyr.
Program:
Gunnar Bjar - Resultater fra et
forskningsprosjekt om râdyrs adferd
og oppfØrsei.

mandag - onsdag og annenhver fredag.
Timebestilling fra kI. 9.00-15.00.

TH. 92 88 56
Invitasjon til:

Aile velkommen.

POLITISK DEBATT

Viltkonsulent østgärd - Elgbestanden i Enebakk - elgkvoter, rettet avskyting mv.
Enkel servering.

Vet du hvilket parti du skal stemme p5 - du som mener at Enebakk skal ha barnehager og fritidshjem?
Det vet ikke vi.
Derfor har vi invitert kommuriepolitikerne til et mote p5:

BEGRAVELSESBYRAER

Enebakk Viitnemnd

H ER R E DSH US ET
onsdag 26. august kI. 19.30.

Ski Bc0rac1sesb?rá Ws
CIIRSTENSRUD[FtF.

Filmen: oBygg fiere barnehager>> vii bli vist.
Politikerne møter - møter du?
Annonsen er beta It av:

Asenvn. 3,1400 Ski
i'll. 87 30 60
Vakttelefon

AV

AN

SPORT

NB/C

Skitrening [IF

bank

Folio distriktcts byr
gjcnflom 60 ár

Aksjonskomiteen I Enebakk

Enebakk kommune
Regulering
Bygningsrâdet har 1 .-gangsbehandlet forsiag
til rêguleringsplan for omrâdet mellom Borgveien og
riksveg 155 ved Vâg pa strekningen Orreveien - Vâgliveien, og vedtatt a legge planforsiaget Ut til offentlig
ettersyn i samsvar med § 27 - 1, pkt. 2 i plan- og bygningsioven.

Foig med
I
nwrmiljoet

Planen omfatter sanering av avkjØrsler samt areal til
gang- og sykkelvei langs riksvei 155 mellom Orreveien
og Vâgliveien, og areal til bensinstasjon og forsamlingshus. Samtidig er eksisterende boiigeiendommer mellom
Borgveien og Vâg foreslátt regulert til boligformâl.
Planforsiaget er utlagt til offentlig ettersyn pa Teknisk
etat, Kommunehuset i Kirkebygden, i tiden 20.08.87 til
30.09.87.
Eventuelle merknader til planen ma sendes skriftiig til
Enebakk bygningsrád, poststempiet senest 30.09.87.
Enebakk bygningsrãd

LES

'iA1uItt
p

Trening for dem som skal gá i alderskiassene 10 ár og eidre

starter tirsd. 8. sept.
Pâmeiding og orientering ang. trening foregár pa Streifinn tirsd. 1. sept. kl. 19.00.
Det biir tre treningsgrupper med egne trenere.
Det er muligheter for etterpámeiding fram til 8. sept. Siste frist for treningsstart er 6. okt.
Skigruppa

DIVERSE

Kattunger,
gis bort.
TIf. 92 64 20

BOLIG TILBYS

35 nilkjØkken,
m2 hybelleilighet
feiles bad/vaskerom, til leie i Kirkebygden.
Bill. mrk. <Dep.>'

Kontakt oss dersom De
vii ha
elier trenger

opplysninir

ONSKES LEID

Anbud Onskes
pa utgraving/

Garasje eller Iäve

oppføring

Punktlig levering,
gode materialer og
konkurrerende
priser er var
mâlsetning
%aetibetojM

av pilarer til uthus
(29 m2).
Igangsettes snarest I
Ráken.
TIf. 61 36 09 e. kI. 18

Ønskes ieid til restaurering av biler.
Tif. 92 53 40

Hjelp

Ungt par sØker ieiiighet, for
leie pa Fiateby, snarest. Alt
av interesse. Ring
tlf. 92 54 52 e. kl. 17.00

Xnteressant! Morsomt!
NØdvendig!

.44
UIjflIU — MARKED

1850 MYSEN

Te1efonec:

Konloi
Fabnkk
Fatxkk
Fabrikk

Myseci
"en
Mob
Vesiby

02-890311
02-890311
0.921139-

. .. 02.9507 4/

NB. KUN PRIVAT
AN NON SER IN G

ONO

NAMEDLPRUAGSAPENT

li,giwtt

Fra den ene - til den andre
HAR DU NOE DU VIL
Merk konvoIuI5.n:
Vignell.marked
SELGE - ELLER KJØPE
VIGNETI •
Kun kr 30.- pr. annonse 11p.v
Klokkrudsen I
Inks 1,2
IjJflCtt -ni,irLcd liver onsdag
1512 Enebakk

Pen Adria

Unsker a kjOpe

camp.vogn

en brukt trompet.
Tlf. 06/83 72 56

17 fot, 81-mod. m/fortelt, selges.
Piass R.Ødenessjgen, ørje.
TIf. 92 65 37

V IG N ETT

SLANK
MED
LIBRA

Svein
Guibrandsen
Alt
blikkenslagerarbeid
utf ores.

NYTT KURS
starter pa Gamle Herredshuset
7. september kI. 19.00.

1911 Flateby
TIf. 92 82 67 etter kI. 17.00

Pâmelding og opplysninger
I tlf. 92 63 39.
Ella Wenli

z

VERDENS MEST
SOLGTE HUNDEFOR

— ----4U

I

SEt VBYGGERE

ASKIM

PASS PA!

B IL ER I
ALLE
PRISKLASSER

Gunstige priser pa:
slamavskiHere

NB! Hver fredag kI. 18.30
Prøvekjoring og besiktigelse hver dag

samletanker

STEDET FOR DEl GODE BILKJOP!

LIBRA - KURSET SOM LEGER ANBEFALER

At

HUSK BILAUKSJON

PUri n a

Graymonumenter
Oppretting, oppussing
av gamle monumenter.
Nye monumenter.
1911 Flateby, tlf. 92 82 01

INFILTRASJONSROR/
DRENSROR/PVC-R0R

TLF.88 0896

Kjeppestadvn. 35,
1400 Ski e 87 57 00

*T ERL(IR
S1VIARE R?,4k
41NON.EkE /
Annonse-leseren f;nner
mange gode tilbud!

SKI RØRIIANDEL AIS—

NA PA TILBUD:
20 KG DOG MEAL KUN KR. 249.20 KG PROTEIN + KUN KR. 272.-

GULVSLIP
Alt i tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse.

ASVEIEN 5
1400 SKI
TLF, 87 09 53

RING Alt I glass

ENGERS GULVSLIP. TIf. 94 01 38 e. kI. 17.

87 12 30!
KJEPPESTADVEIEN
'
,.—.--BLYGLASS
. SPElL- FRONTRUTER

puRpN.

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 61 18 - 92 8 44 Mobil: 09425 366 - 094 08 438

UTELAMPE, PLAST

BORDLAMPE

ARKITEKTLAMPE

fOr 264,-

M/SKJERM
Keramikk, fØr 118,-

sort, fØr 158,-

NA 98,-

NA 691w

NA591-

LESELAMPE,,

DOBBEL
rod, brun, for 374,-

LESELAMPE,

ENKEL
rod, brun, fØr 250,-

NA1481 NA 981M
11111111

SENGELAMPE

OPTISK SYNSPROVE,

Magnet, for 98,SKI

NA 49,-

TILBUDENE WELDER FRA20/8TIL29/8

30%

30%RABATT

OPTISKE as
Asenve,en 1, 1400 SKI Telefon 87 05 24

TILLIT

Vi selger ut varebehoidningen av hagearrongementet med:
Skuipturer - med og uten springvann
Bassenger - flere størrelser
H age/ blomsterbelysning, forskj. farger

SM

Dptker ØYSTEIN K0GH

ja, det forplikter

Rcibatt pa vanningsutstyr!

EGEN BILLIGDISK MED 50% AVSLAG
.
Oslovelen 33
1800 Askim
TIf. 88 13 61

:2!5
1962 AR 1987

KAR

A PENT:
9-14
Lørdag
9-19
Man.-fred.

r

Ap

-

Som en as de iedende husprodusenter i østfold hat Kalahus opparbeidet seg et
solid tillitsforhoid blant huskjøpere gjennom mange Sr. Kalahus bie tildelt Ryggeskikkprisen pA KrAkerøy i 1986.
I Ar hat vi nye hustyper du kan velge niellom, enten du har skrAtt slier Iiatt terrerig.
Vi har egne hAndverkere som bygger huset pA stedet eller pA vAr fabrikk. Hit er du
velkommen hver dag mellom kI. 8.00 og 16.00 (manday fredag), for A se vAre produkter
eller for A ta en byggeprat med Are konsulenter.
Den beste garantien for A velge riktig er A sparre en Kalahus-eler.
SIns etter:
KALAHUS HUSKATALOG
Vennligst send! katalogen for Kalahus.
0 Hat tomt 0 Har ikke tomt (Kryss av)
Navn:
Post nr./sted:

1ff

kahus
Pancov. 8, ørebekk, Boks 524, 1620 Gressvik. Tif. 032/28 222.

VI G N EU

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL• :
Folio Varmeservice

NEDIVEKT?

AW%k

GRETE
LNkE METODE
,
g DE

v/Bjorn Brodholt, Tomter

xw
er

TH. 92 26 10

V414

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

n^er d.0 W5 FXL:

TIL

Slankemetoden som virker!
Morsomt sunn mat for hele
familien anbefalt av leger, og
ikke minst av tidligere kursdeltagere.
-

fr

-

PR

(J)et:,J

jaLeIekkevL
VIDEO SNACKS TOBARK KIOSKVARER
-

-

M'Y* LLtA

t'J'\ IV

A*

J2

'I)

Nye kurs
starter nâ
Familie/pensjonistrabatt.
For mer opplysning
og pámelding, ring:
Gerd Flateby
tlf. 92 85 46

I

4MI\AIJ'4
Vpr

1

l.c— NORMYCIEN —4j
1PLI(T:

VI I4A

mm- fry ei0

SKI AENSERI/FOLLO GAADEAOØESEAVICE
Ny adresse: Nordbyveien 53, 1400 Ski. TH. 87 25 85

-

Apent til kI. 2200
1914 YTRE ENEBAKK

-

TLF. 92 47 10

KJEMPETILBUD PA
NOR-DAN
VINDUER
To-\eissvingende, innadslâende

HOST=SALG BELYSNING
0

15%

•

PA OVRIG
BELYSNING

0/PA
iO

-

PRISMER

MYSEN BELYSNING
1850 Mysen

Fra
24/8
1987

-

TIf. 89 05 40

øst folds største og beste utvalg I belysning

Kom og se selv!

Til
29/8
1987

92 mm karm, vakuumimpregnert furu. Med ventil i toppkarm.

MARKEDSTILBUD,
SEKSJON GRY

SEKSJON <<ALEXANDER

m/Iyslist. br. 240 cm, mahogni. 2 overskap
m/vitrin, 1 overskap m/hylle, 3 underskap
m/skuffer.

br. 240, beiset eik. 2 overskap m/vitrin, 2
overskap m/hylle. 3 underskap m/skuffer.

Nmo

6290.

FLOTT HJORNEBUE

APNINGSTIDER:
8.30-16.00
Jager
8.30-17.00
:1.
8.30-13.00

3--2+1

JESPER

8950

NMo

6525.

Apningstider: Mand.-tirsd.-onsd.-fred.: 10-17. Torsd. 10-19, lord. 9-14
God service God kvalitef Rimelige priser Fritt levert
-

-

-

E:taar's MI obl,er as

~L~
Askim, Osloveien 91, Ut. 02/88 2592

59500M

HJORNEGRUPPE

i "leather-look"

Nmo

HMO

LOVSTAD INDUSTRIFELT I SPYDEBERG

KJOP UTEN KONTANTER

-

-

HELT INNTIL E18 Tif. 0288 80 55

VI HJELPER DEG MED FINANSIERINGEN

)

V G N EU

Tanniege

G Iassmester

Blikkenslager

Stein Darre-Hansen

Ski Glassmesterforretning A/S

OSUALD NODLl

Grendesenteret, Flateby
TIf. kI. 9.00-15.00
Tif. utenom kontortid

Masse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer

Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tlf. 87 34 55

1911 Flateby - tlf. 92 84 68

Gm nodvendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk.

Steinar Nordahi

Enebakk glass

TAN NT F K N IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Alt / glassarbeid

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

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

BYGGSER VICE

Opplring

PRF Norske Regnskapsbyrâers Forening
TIf. (02) 92 63 03
Poetboks 24
1912 Enebakk

eiektroinstallatorer

l€R
Godkjont regnskapskontor

TIf. 06/81 42 92

r

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT ( RORLEGGERARBEID

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsførsel,
bedrifts-radgivning.

KJE[1 BRENUJORD

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C. 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. MobiltIf. 094/26 165

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

FFrIIEEI1

Varme. sanitr. nybygg og rehabilutering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 4639
mobil 097/57 419 094/27 522

Siw's salong - tIl. 92 80 49

''d9 S€e
DAME- OG HERREFRISOR
SQL - 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

MobIl), 094/11 747
TI). 92 48 92

Spesialforretninger

Frisor
Grendesenteret - 1911 Flateby
DAME- OG HERREFRISØR
9.30-19.00
Tirsd
9.30-17.00
Onsd.
Apent:
9.30-17.00
Fred.
9.30-14.00
Lord
stengt
Mand. og torsd.

Bevervn. 11
1914 Enebakk

JIFFE.

Erik Kjelgaard

Scan consult

INSTALLASJONSFIRMA

Teorikurs - Fase II

TIf. 92 63 46

Medlem av

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

pa b/I

Rorlegger

viebQkk
'iRegnskcipskontor

Strømsborg &
Enersen A/S

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Alt / mur- og russarbe/d.

Regnskap

El-installasjon

()

1400 Ski - tlf. 87 37 10

Alt I blikkenslagerarbeid
utfores.

Enebakk Tannteknikk

El LAG

Sandakers Trafikkskole

Alt i glassarbeider.

92 87 39
92 80 31

Kvelder, lordag etter avtale.

Sjâforskoler

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

lz7

If)

KVIKI( HENS
.
fi&
alna
0

0
0

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

Mettes Härdesign
Dame- og herrefrisor
SaIg av hãrpreparater og parfymeartikler.
kl. 10.00-20.00
Tirsdag
kI. 10.00-17.00
Ons.. tors Ire.
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 NssvoId
Vestli. 1911 Flateby

Enehakk rørleggerbedritt
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
IlL EN MEGET GUNSTIG PAlS.
Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - W. 92 43 54

Bilfirma

Flateby Antirust
KjØp 09 salg av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TH. 02/928070, 1911 Flateby

Trio Autoskade
Vi tar imot Iakkering
og smâskader.
1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

B N BIt

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

Spesialforretn inger
-Am

K.S Yrkesklaw

Utsigts rammeverksted

Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TIf. 02/88 81 54

Medaijeskap og innrammede akvarel/trykk

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

Enehakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbrett
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

BrØdrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.
Rlingen
TIf. 83 70 19/72 16 85

Alt i innramming
1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsà kveldstid

CS Containerutleie

SELGE EIENDOM?
Kontakt

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

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

VETERINIER
Skedsmo Dyreklinikk Riis gàrd, KJELLER
(Skiitet fra Fetvri. v/fiyplassen)
Apent Ira morgen til kve(d
heie uken unntatt Iord./sond.
Tirneavtale tit. 06/87 81 92

Jan M. Johansen

TOM NILSEN

Mur, puss,

Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m'.

peiser og fliser

mottar fugler og dyr til utstopping.
Ogsa salg av fugler og dyr.

TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

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

0. Freitag & Co

Enebakk
Transtormator
verksted

Ristorante ITALIA as' Pizzeria

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 02/92 62 94

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40

Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 02/92 88 60

- Planene om idrettsanlegg pa Flateby virker skremmende, sier Trifle Alfhei(SV) og
Christian ButenschØn fra HØyre nikker seg
energisk enig.
I heltatt, de store ordduellene ble det ikke
da Sosialistisk Venstrepartis og HØyres ungdomskandidater mØtte hverandre i Vignetts
lokaler forleden. - Kanskje fordi vi ikke er
butt sâ kyniske at vi bare tenker 1 kroner og
ore ennã, sier Trine. - For stort sett er det jo
de samme sakene som opptar oss, eksempelvis muligheten til a fâ et sted a bo i kommunen.
Allerede pa tiende plass pa
HØyres liste firmer vi nitten
ár gamle Christian ButenschØn, nylig hjemvendt etter
ti máneder pa en havseiler i
Karibien. - Tror det kan bli
interessante og 1rerikt om
jeg kommer inn i kommunestyret, sier han og forteller
han netopp har startet pa det
tredje áret pa Ski videregâende skole. - Har tidligere
vrt medlem av Enebakk
Unge HØyre i tre-fire ár, dessuten vrt aktiv i NGU, AGU
og Akershus HØyre sentralt.
Skolepolitikk er nok derfor
det jeg har mest rede pa.
Trine Alfhei er 24 og star pa
niende og tiende pa SV's iiste. Hun rneldte seg fØrst inn i
partiet ved juletider, men har
tidligere deltatt i studiesirkel, Politisk HjØrne pa gymnaset og Pornogruppa pa
Flateby. - Har netopp startet som lrerstudent. Tidligere har jeg jobbet som lrervikar og fern ar i butikk etter gyrnaset. Engasjerer meg
politisk fordi jeg i en liten
kornmune som Enebakk ser
muligheten til a ha en viss
inflytelse.
- Er ungdommen i Enebakk
flinke til a engasjere seg polltisk?

- Tror det generelt er ganske darlig, svarer Christian,
ogsa i Enebakk. Virker som
mange har liten interesse av
a gjØre noe for a forandre det
som er rundt dem. Det som
er, det er og sánn skal det bare vre. Selv tror jeg det er
viktig vi er med, kommer
med Ore synspunkter, ikke
bare fØyer oss etter dét de
voksne bestemmer.
- Mange tror jeg syns det
med politiske partier er litt
skummelt, skyter Trine
inn. - Man far presentasjonsangst fordi de andre vet sa
mye. Likevel er det ikke rik-

tig ungdommen bare godtar
alt som det er. Se eksempelvis pa ungdomsklubben, en
mengde dugnadsarbeid er
lagt ned. De kjemper pa sine
felt fremfor i politikken.
- Hva bØr gjØres med undomsproblemene i kommunen Christian? Tror du konfliktrád kan
vre en lØsning?

- Konfliktrád hØres fint ut,
men tror det er viktigere a
finne ut hvorfor et lovbrudd Christian ButenschØn(H) og Trine Alf7iei(SV) er av to av de yngre innslag pa partilisbegas. Ikke begynne med
straffen. Kanskje er det noe a tene.
foreta seg som mangler?
Mange interesserer seg for te, resultatet er at de unge men trippelt. Hadde vrt HØrte de matte ta opp ian for
motorere, for dem er det f stikker. Mange av disse kom- bedre a satse pa vanhig lege- A ordne pa varmtvannsanlegmer tilbake nar de far rad, og tjenste alle tre steder, men ik- get - pa Enebakk Ungdomssteder a motes.
dette gjør at det blir stor ke et kjempesenter i Kirke- skole. Da er det noe som er
Et motorsenter kunne kan- gjennomtrekk.
helt galt. I fØrste omgang ma
bygda.
skje vrt en idée?
- Der kan jeg ikke vere enig vi derfor jobbe for a fA et skiHva er deres mening om idretts- med deg. Syns det hØres kkelig LTB, ikke sa vilt som
- a Flateby virker det ogsa anlegget pa Flateby?
kjempefint ut, sier SV's det virker na.
som det er noe slikt det er berepresentant. - pa helse- og
hov for. Kanskje en racebane, - Skremmende, sier Trine. - sosialsektoren trengs en be- - Vanskehig a plukke ut en
men sa kommer problemet Ikke har vi barnehageplas- dring. En annen ting er yen- enkeltsak,
sier
Trifle
med hvor denne isafall skulle ser, ikke gangveier, ikke ski- telistene pa sykehjemmet og Althei. - Viktig a se det hele i
kkelig kloakk og Kirkebygda mangelen pa hjemmehjelp. sammenheng.
vre.
- Syns du vi bØr ta imot flykt- skole trengs a bygges ut, Lurer forresten pa om det er
blant annet - og sa skal vi ha planer om noe eldresenter
finger i Enebakk Trine?
et kjempeanlegg pa Flateby. nar de fØrst bygger ut i KirkeOYEREN BENSIN
- Selvsagt! Men jeg er klar Noen Økonom er jeg ikke, bygda? Det er det et stort beover at det er problemer som men det ma da vre bedre a hov for.
& SERVICE
rask melder seg, som eks- utnytte det vi allerede har.
1911 Flateby
empelvis a skaffe boliger. Kultursenter snakkes det - Til slutt, har dere selv noen
Kommunen har ikke mange om, men vi har jo Samfunn- spesiell merkesak?
og de som er skal bade lre- shuset som nesten ikke brure, folk som har fátt trøbbel kes. Vi har BØndernes og id- - Ille Økonomien i komog flyktninger bo i. Leste noe rettshall er det i Ytre.
munen er som den er, svarer
TILBUD
om containerhus i en lokalaButenschØn. Christian
Den bl. nikker fra den anvis. Det virket interessante.
pa Ieie av
dre enden av sofaen. - Ruste
videofi
Imer
Christian mener ogsa vi bØr opp gymsal, fotbailbane pa
ut august
motta flykninger. - Men Stranda og idrettsanlegg
fØrst og fremst bØr vi tenke oppi skaugen - masse ulike
Fadderskap betyr
pa de som allerede bor her, ideer og ingen samkjØring.
Kr
eksempelvis unge i etable- Slik er det na iallefall det virmye pa kort sikt
ker pa meg.
ringsfasen.
Service Ira 11.00-18.00
og har virkning

CI

BLI FADDER!

25.

- Det der er to problemer - Er det behov for det store helsom bØr ses lØsrevet, bryter Se- og sosialsenteret I KirkebygTrine inn. Men at noe bør gjØ- da Christian?
res for at ungdommen skal f
et sted a bo er jeg helt enig i. - Tror det kunne vrt gjort
Dumt av kommunen ikke a rimeligere. Her blir det jo iklegge forholdene bedre til ret- ke bare gjort dobbelt opp,

langt inn i framtida.

REDD BARNA
I

TIE: (02) 414635

Eventuelt timebestilling.
Apningstider:
06.30-21.00
Mand.-fred.
09.00-20.00
Lord
09.00-21.00
send.
TIf. 02/92 81 32
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