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Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
hf. 92 80 70 

Kommuneokonomien tilstpammes 

PA DEKKJAKT? Kjor til 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN & 
SERVICE A.S 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - CUE - REKVISITA 
Aut. gummiforhand/er 
Stál-radial stadig pa tilbud! 
Dekksalg og service ti kI. 19.00 

VELKOMMEN UTOVER! 

TIf. 02/92 44 08 

 

EKOFISK 

Vicirett har inviLuff 	politiske partie 
Sc's I: stiller :L) v&J kommunevalget 

host,I i
ML U

r
DM 

Vatgdebatten blir ledet av øystein Wiger 
og Halyard Waade. 

Mot fram, benytt antedningen til a fá poUtikerne 
om spørsmât du er opptatt av. 

Hva gjpr man ikke for Ci red-
de kommuneØkonomien? 
Dersom Økonomisjefen ikke 
lykkes med sin enarmede 
banditt 	 

Enebakk gär trange 
tider i mote. Mens det 
i innevarende ãr er 
fattet vecitak i kom-
munestyret som to-
talt vii kreve inve-
steringer pa henimot 
100.000 millioner, kan 
enden pa visa bli at 
de fleste av disse pro- 

sjektene ma legges pa 
is pa ubestemt tid. 
For om regnskapet 
for Enebakk kom-
mune for -86 gir 
grunn til bekymring, 
er resultatet av 1. 
halvãr 87 adskillig 
mer alarmerende. 

Allerede etter 1. 
halvãrs drift er un-
derskuddet for Ene- 
bakk 	kommune 
814.000 kroner. Og det 
er all grunn til a anta 
at tallene for 2. halv-
âr blir enda verre. 

Rekord 
Jeg bedØmmer situasjonen for 

2. halvãr -87 som meget bekym-
ringsfull. sier Økonomisjef Jan 
Olav AasbØ til Vignett. - Det som 
vii kunne bringe balanse i regn-
skapet for 2. halvâr er at skatte-
inngangen for -87 blir hggende 
henimot 20 prosent over inngan-
gen i fjor. Dette er ikke videre 
sannsynhig. Budsjettet forutset-
ter en skattevekst pa 14,7 pro-
sent, mens fØrste halvár viser ba-
re 7,3 prosent vekst i skatteinn-
tektene. Slik det ser ut nã, regner  

jeg med at det samlede under-
skuddet for hele -87 i beste fall vil 
ligge rundt 2 millioner. Antagelig 
godt over. Dette er rekord nàr 
det gjelder underskudd i -80 ãra. 
Det verste âret sâ langt var 1984, 
med et underskudd pa Ca. 
900.000 kroner. 

- Hva gjØr dere ná for a rette 
opp situasjonen? 

- Vi bar heie tiden holdt for-
mannskapet orientert om Ut-
viklingen, som jeg forsâvidt al-
lerede varslet ijuni. hvor jeg ogsã 
dristet meg til a foreslá mulige 
innsparinger 

Kunne styrt unna 
Ellers skal vi nà utarbeide en li-

ste over ubesatte stiliinger for a 
se hva det er 6. hente der. For Øv-
rig tror jeg at tiltak ná mot slut-
ten av âret hjelper lite. 

Regnskapet for 1986 viste 
størst økning av utgifter i sen-
traladministrasj onen. 

Kan dere ikke spare der? 
Mye av Økningen der skyides 

EDB-utvikiingen som er plan-
styrt gjennom langtidsbud-
sjettet. Dette er ting vi ikke kan 
legge pa is. 

Imidlertid har politikerne tid-
hg bhtt gjort oppmerksom pa 
hvor det bar for 1987, og kunne 
styrt det unna ytteriigere for-
verring av situasjonen. 

Forfsatt innstramming 
- Hvorfor er det sâ ille for -87? 

- For det fØrste har vi svikten I 
skatteinngangen i 1. haivr. Men 
denne er nâ pa det nrmeste ut-
lignet. I tillegg kommer inn-
strammingene i kommunesekto-
ren og noen budsjettoverskridel-
ser her og der. Situasjonen tilsier 
ná moderasjon. Det er ikke rom 
for ekspansjon i innevrende ár. 
Vi sitter tvert imot med et under-
skudd -. i beste fall pa 2 millioner. 

Dette skal dekkes opp. Jo 
mindre vi klarer a dekke opp 1 

-87. jo verre blir det i -88. og ârene 
som kommer. Fra statlig hold 

a -ne 1 om 
fortsette. hvtlket vii Si at vi fax 
vanskeligheter med a dekke 
etterslepet for -87. samtidig som  

...kan det bli smaihans, og en-
da mindre for politikerne a 
sjonglere med i àrene som 
kommer 

nytt underskudd i 1988 kan bli et 
faktum. pa den maten kan vi risi-
kere a ra var handlefrihet igjen 
fØrst fra 90-arene. 

For mye Ian 
- Hvorfor reiser ikke kom- 
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FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for 
lange innlegg etter beste skjonn. Du kan skri-
ye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og 
adresse. 

Ti! <Undrende velger>! 

VIGNETT 

totale timetall, slik at de ma ga 
flere timer hver dag, eller ha lØr-
dagsskole.  Glenn Robert vetsik-
kert at man ma ha en 1rertime 
til hver time gruppen har. Det er 
med andre ord tale om a Øke res-
sursene betydehilg. Kan det for-
modes at det skal finansieres 
gjennom en ytterbigere skatte-
lette? 

3. Nar vurderingens kronblad 
folder seg Ut under Glenn Ro-
berts perm, bhir hans visjoner om 
originahitet og mangfold for alvor 
pulverisert, og med gammel-
dagse Høyre-tanker  blandet 
sammen med amerikanske show-
pregede ansettelsesoppiegg aner 
man ogsa konturene av en skole-
nes head-hunters innta scenen til 
Glenn Robert. 

Nar Glenn Robert vii ha en 
skole som er tilpasset alle, sa er 
han pa linje med alle. Men nar 
han sier at Arbeiderpartiets vi-
sion er en blomst der kronbla-
dene er fjernet - altsa kun -en
mager stilk' ogsa kait Arbeider-
partiets hikhetsskole, sa er ikke 
Glenn Robert bare pa jordet, 
men han demonstrerer for all ver-
den at han skriver om noe han ik-
ke har greie pa. For alle som har 
fuigt litt med i hva som har 
skjedd i norsk skole, vet at det er 
Arbeiderpartiet som har gatt for-
an bade nar det gjelder a utvikle 
det totale skoletilbudet - og nar 
det er tale om a utvide valgfrihet 
og differensiering. Det er Ar-
beiderpartiet som har gatt i bre-
sjen for a gi flest muhig en mest 
mulig tilpasset undervisning. 
Det er Arbeiderpartiet som har 
brutt med skolens fortid der det 
virkehig var tale om en skole der 
de som var der - de f utvaigte - 
skuble kjØres gjennom samme 
kvern. Og hele tiden har Høyre 

adene! Glenn Robert. du er statt .01Mpa  sidelinjen og hylt over d 
uve 

de som rØrer ved Det Viktige! 
Typisk er det ogsa at HØyre  pa 

HØyrevis har kommet diltende 
etter - ogsa i skolespØrsmah. 

Men nar Unge HØyres  formann 
i Enebakk presenterer sine visjo-
ner, og vi samtidig vet hva shike 
visjoner koster skattebetalerne, 
sa er det umulig a ta det for an-
net enn skuebrØd, svada og ufor-
dØyd valgflesk fra en ung til-
henger i et parti der SKATTE-
LETTE er alfa og omega. Og 
kjenner vi HØyre  rett vil man der 
i hvert fall ikke were med pa a fi-
nansiere de 'myke" verdier pa 
bekostning av Det Viktige. Der 
gar grensen for HØyre - na som 
for 100 ar siden. 

Lasse Furevik 
Informasjonskomiteen i 
Enebakk Arbeiderparti 

Bygg barnehager og tritidshjem 

ne, kan vi alle overse, og vi kan 
ogsa glemme at M-85 - samiings-
regjeringens skolepolitiske flagg-
skip Øyensynlig ikke ievnes sr-
hg høye  tanker blant Enebakks 
HØyre-ungdommer. Men verre er 
det A glemme at Glenn Robert er 
knyttet til et skattelette-parti - 
og nar <<hans visjoner skal kom-
menteres, ma det skje i lys av 
dette politiske faktum. 

1. Vi begynner med kunn-
skapens kronblad. Dersom 
kunnskap er makt, ma det for-
utsettes at alle skal M anledning 
til a vre med pa a dele makten. 

,'I typisk god, gammeldags HØyre-
stil begynner Glenn Robert 
straks a definere det som er vik-
tige fag-, og det er selvsagt norsk, 
fremmedsprak og matematikk. 
Her skal det settes inn styrings-
tiltak sa det monner (les hØyne 
nivaet). Politisk betyr dette at 
man enten ma gi fagene flere ti-
mer og/eller flere lrertimer. 
Dette koster penger. Det for-
modes at HØyre  finansierer det 
gjennom skattelette. N6L er jo 
Glenn Robert ogsa fibosofisk, og 
han er bekymret for originalite-
tens mangfold som norske skole-
byrakrater nrmest har lemles-
tet og kastrert. Men hva gjØr 
Glenn Robert?! Jo, ikke fØr  har 
han hyllet mangfoldets enorme 
betydning - og originalitetens 
spennvidde, sa kiasker han til og 
forteller oss at det finnes tre vik-
tige omrader i livet: Norsk, frem-
medsprak og matematikk. I den-
ne kvernen skal able males - og 
det grundigere enn fØr!  Hva da 
med originahiteten til dem som er 
skodd over en annen lest? Glenn 
Robert sier at kunnskap er makt 
- og kunnskapen og makten sit-
ter forelØpig hos dem som be-
hersker de viktige fagene/iiv-
son: 
:e fl  
ginahitet og mangfold - og makt. 

2. Vi fortsetter na med valgfri-
hetens kronblad. Det antas at in-
gen er uenige i det Glenn Robert 
sier her. Sett pa bakgrunn av 
kunnskapenes kronblad, biir 
imidlertid Glenn Robert ikke 
sriig troverdig. Men ettersom 
Glenn Robert ogsa har tiiknyt-
ning til HØyre,  reiser hans valgfri-
het politiske spørsmál:  Etter-
som Glenn Robert ogsa gar inn 
for a styrke valgfagene, vii det 
vre tInt om han kunne vre 
mer konkret, og svare pa fØlgen-
de: Hvilke obligatoriske fag vii 
Glenn Robert ta bort? Hvis han 
ikke vil ta bort noen (og det vii 
han vel ikke, ettersom de er de 
viktige), hvor sma valgfagsgrup-
per vii han tiliate opprettet? El-
ler vii Glenn Robert Øke elevenes 

Kirkene 6. sept. 1987 
Enebakk 

11.00: Enebakk kirke 
v/Johannessen. Natt-
verd. 

11.00: 	Mari 	kirke. 

	

Fam.gudstj. 	Nord- 
strand menighet. 

Onsdag 2/9 
V) ki. 19.00 og 21.15: 

JAMES BOND 007 
I SKUDDLINJEN 

Kr 25,- 

Torsdag 3/9 
U) ki. 19.00: 

ROCK'N ROLL HOTEL 

V) ki. 21.00: 
JAMES BOND 007 
I SKUDDLINJEN 

SØndag 6/9 
B) ki. 16.30: 

INDIANERGUTFEN 
JOE PANTHER 

U) ki. 18.30: 
ROCK'N ROLL HOTEL 

V) ki. 20.30: 
COLOUR OF 

MONEY 
Kr 25,- 

..vT$j/mletteIvr. 

Jeg' gratulerer mormor og 
morfar med gullbryilupsda-
gen 4. september. 

Kiem fra Steffen 

PLAKATEN 

Jaktmote I Herredshuset 
torsd. 3. sept. ki. 19.00. 

Vatgdebatt 
Kommunestyresalen ons. 2. 
sept. ki. 19.30 
Se annonse 

RosemalingskurS, 	Ytre 
Enebakk skole 
starter 14. sept. ki. 18.00. 
Se annonse. 

Penslonistforefliflgefl 
har mote 
Herredshuset onsd. 9. sept. 
kl. 17.00. 
Se annonse. 
Betel 
Husk ukens mØter. 
Se annonse. 
Loppemarked m/auksjon 
Enebakk ungdomsskole 
5. sept. kI, 10.00-15.00. 
Se annonse. 
Flateby kino viser 
bi.a. ><Indianergutten Joe 
Panther" 
denne uken. 
Se annonse. 

Signaturen <<Undrende vel-
ger>> anmoder i et innlegg i 
Vignett av 19. d.m. Enebakk 
Fremskrittsparti om a gjøre 
rede for forhold knyttet til 
várt lokallags listeforsiag til 
det nrt forestáende kom-
munestyrevaig. Styret vii fá 
by til a takke den undrende 
for den interesse han/hun pa 
denne mâten viser for partila-
gets anhiggender. Dog. ma vi 
be <<Undrende velger>> om for-
stâelse for at vi ikke Ønsker a 
imøtegâ anonyme tilskyndei-
ser. Aiminnelig foikeskikk til-
sier at deltagerne i en ord-
veksiing kjenner hverandre 
ved navn. 

Som bruker av TT-kort stil-
ler jeg dette spØrsmâl. Her 
ma det da were misforstáel-
ser ute og gâr. Vi som bruker 
kortene har enten en sykdom 
eller har problemer med a 
komme oss ut. Det har vel in-
gen betydniong hvor vi rei-
ser2-H.verog en av oss har fa-
milie utenfor Enebakks gren-
ser. Vi far antall kort i kvarta-
let. Bruker vi enten en, to el-
ler tre pa en reise, ma vi da 

Pressgrupper i Enebakk. (En-
hver er seg selv nermest). 

Hva har en slik gruppe igjen? 
Hva vii dere oppná? Vii dere tvin-
ge oss politikere til a love dere 
ting som vii dagens situasjon ik-
ke har muligheter til a oppfylle? 

Jeg skulie Ønske at noen hadde 
váget a stilie opp som <press-
gruppe for dem som ikke greier 
A mote opp selv. Jeg tenker pa al-
le eldre og funksjonshemmede 
som ikke kan komme seg noen 
steder uten hjeip fra andre, vide-
re pa v.re pleiepasienter som er 
plassert pa pieiehjem i andre 
kommuner. Hva skylder vi ikke 
disse menneskene som har vrt 
med pa a bygge opp kommunen 
var? Tenk om alle disse kunne 
mote opp i Herredsstyresalen og 
begynne a forlange sitt. 

1. januar 1988 skal kommunen 
overta Sykehjemmet. Nár eld-
re-bØlgen virkelig nar Enebakk, 
hva har vi da a tilby vare med-
mennesker? Har vi nok hjem-
mehj elpere, hj emmesykepleiere 
og annen nØdvendig hjelp. Jeg vii 
be dere unge, ressurssterke mod-
re tenke litt pa dette. Kan dere 
sette ned levestandarden litt, 

Et svar til Enebakk Unge Høy-
res formann Glenn Robert 
Skaugs innlegg i Vignett 26/8. 

La det straks vre sagt: Det 
var ikke en original tanke i Unge 
HØyre-formannens innlegg. Selv-
sagt er able enige i at skolefag 
skal styrkes, at valgfagene skal 
bli flere og at differensieringen 

Styret i Enebakk Frem-
skrittsparti vii naturligvis 
med glede gi sine kommen-
tarer til leserbrevet fra <<Und-
rende veiger> sá snar denne 
har oppgitt sitt navn. I fall 
angjeldende person - av i og 
for seg forstáelige grunner - 
ikke skuile Ønske sitt navn 
offentliggjort, vii vi godta at 
vedkommende presenterer 
seg direkte for undertegnede. 
Vi imØteser med forventning 
den undrende velgers snarli-
ge tilkjennegivelse av sin 
identitet. 

Enebakk Fremskrittsparti 
Lilt-Ann Nersund 

formann 

bruke resten til pensjonist-
reff, formiddagstreff i Heise-
laget eller kirkebesØk. Kan 
dette kalles misbruk av kort? 

Vii gjerne hØre om dere kan 
gi oss forkiaring dere som 
tenker kiarere enn oss andre. 

Háper vi fortsatt kan be-
ho1de disse kortene i fremti-
den.,.Svaross idenne avis, 
venter spent! 

B.F 

slik at i hvert fail noen av dere 
kan vre hjemme hos ungene de-
res selv. De eldre er ofte prisgitt 
sine nrmeste. De kan ikke greie 
seg alene. Hva med dem? 

Skylder vi ikke disse men-
neskene sapass at de kan fA leve 
sine siste ar under verdige for-
hold? Jeg bare spØr. 

Det er kiart at vi vii ha full bar-
nehagedekning sà snart som 
muiig. Men dette er ikke ene og 
alene en kommunal oppgave. In-
nenfor en kommunal plan og 
med kommunal godkjenning kan 
private like gjerne lØse  denne 
oppgaven, - som supplement til 
kommunale barnehager. Og pri-
vate ma inn her, for kommunen 
har bl.a. det ansvar jeg har nevnt, 
for funksjnshemmede og eldre. 
Og disse oppgaver ma iØses fort. 
SA spørs det om kommunen far 
stort mer i tillegg til andre ting 
som er prioritert. Kommunens 
kasse er slunken. Og vi ansvarli-
ge politikere ma prioritere. Dvs. 
bade ja og nei, innenfor den Øko-
nomiske ramme som er gitt. 

Liv Vikan 
Enebakk HØyre 

skal bli bedre. Nar det gjelder 
vurderingen, er ikke alle like eni-
ge - men det er na engang en del 
av mangfoldet og originaliteten 
var. Det ma Unge HØyre  og andre 
akseptere. 

At Glenn Robert sparker til 
skolebyrákrater i den tro at de 
legger opp undervisningsplane- 

Hvor var dere, alle foreldre som 
ikke har ftt barnehageplass, el-
her som ikke har sØkt plass, til eg-
ne barn, i Enebakk kommunes 
barnehager, onsdag 26. august? 

Aksjonsgruppa, for utbygging 
av barnehager og fritidshjem, 
hadde invitert politikere til a 
svare for den darlige utbyggin-
gen av barnehager og fritids-
hjem, og til a svare pa hvorfor 
den planiagte Kirkebygden bar-
nehage ikke er pa pabegynt. 

FORELDRE VAKN OPP! 

Det er dere som er brukere. Det 
er deres barn som i dagens sam-
funn har behov for det pedago-
giske tilrettelagte miljØet i bar-
nehager og fritidshejm' 

GjØr noe selv! Lag interesse-
grupper som kan sta sammen om 
a sette press pa pohitikerne, til a 
bevilge midier til barnehage og 
fritidshj ems arbeid. 

Start na, for dette er viktig, og 
dette er arbeid som tar lang tid! 

Evy Lindberg Olsen 
Barnehagestyrer 

lit ENEBAKK HELSE— OG SOSIALKONTOR 

Noen tanker Ira u-iandet Enebakk 

Man fødes som original. 
og ender opp med SVADA i Unge Høyre 

LOW  I  LAVISW 
-den majeqiese!  - 



Regnskapet for 1986: 

OR I aonegieK, mindre 
betalingsovepskudd 

VIGNETT 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Kommunevalg'? 
Iii politikerne 

Takk for sist, til dere som satt i 
panelet ved aksjonsgruppa 
<Bygg 	Barnehager 	og 
Fritidshjem'>'s mote, pa Her-
redshuset 26. aug. 

Takk til dere som allerede har 
utbyggingsplaner pa program-
met og som Ønsker a gjØre noe 
mer enn a la det stâ pa papiret. 

En oppfordring til dere alle, og 
spesielt til deg, Egil SØrensen 
(FrP): 

Det regnskapsmessige 
resultatet for Enebakk 
kommune i  1986 er 0. 
Mens det fra 84 til 85 var 
en sterk vekst i drifts-
resultatet, 32,6 prosent, 
viser resultatet fra 85 til 
86 0,9 prosent. Tar en pris-
stigningen i betraktning, 
inneberer dette reel! ned-
gang. Den positive ut-
vikling fra 84 til 85 er med 
andre ord pa rask retur, 
og fra 85 til 86 kan man 
notere en nedgang i 
driftsresultatet pa 26,7 
prosent. 

Kommunens investeringsutgif-
ter là I fjor pa 10,1 millioner. 0k-
ningen dreier seg vesentlig om 
prosjekter vedtatt i 85. Mestepar-
ten, 89r/  av investeringene, er là-
nefinansiert. 

Driftsinntektene steg med 11,3 
prosent, og ia pa 85,2 mill., mens 
driftsutgiftene sted med 12,3 pro-
sent og ente ph 75,7 mill. 

StØrste inntektskilde for- kom-
munen er fortsatt skatteinntek-
tene. Skatteinngangen for 86 var 
pa 50,3 mill. mens skatteansiaget 
1 budsjettet fØrst var satt til 48,3 
mill. og senere forhØyet  to ganger 
til 52,1 mill. 

Mens skatten i fjor sØrget  for 
50,3 millioner i inntekt, repre-
senterte rammetilskuddet 12,9 
mill., saig og ieieinntekter 7 milli-
oner og overfØringer 14,6 mill. 

Nár det gjelder driftsutgiftene 
var det sentraladministrasjonen 
som ogsà I fjor hadde den stØrste 
veksten pa hele 18,3 prosent. Ho- 

<<Jeg er ikke kommet for 
a kalle rettferdige, men 
syndere>>. Mt. 9, 10-13. 

-Si meg livem du er sam-
men med, og jeg skal si deg 
hvem du er.>> Vi har sikkert 
hØrt dette ordspraket. Det 
sier hoe om at vi formes av 
det miljØ som omgir oss. 

I det tekstavsnittet fra Bi-
belen som det er viSt til oven-
for, star det at fariseerne und-
ret seg over Jesus. Han var 
ikke bare sammen med men-
nesker som de ansà for mind-
re bra, men han spiste ogsâ 
sammen med dem. 

En jØde regnet det alitid 
slik at den en spiste sammen 
med, den hadde en det inder-
ligste samfunn med. Og vi 

Reis ut I Brum, til boiigut-
stillingen Bygg for fremtiden>. 
Der fmner dere barnehagen/gren-
dehuset:-Sol ute - sol inne - en 
frarntidsrettet barnehage, som 
en gruppe 6-aringer har vrt 
med a pianlegge fra starten av! 
Denne lØsningen er meget an-
vendbar og kan utmerket brukes 
som modell til en flerbruksbarne-
hage nettopp her i Enebakk. 

Evy Lindberg Olsen 
Barnehagestyrer 

vedsakelig skyldes den store 
veksten her politikerlØnn, Økt be-
manning og EDB utviklingen i 
kommunen. 

LØnnsutgiftene i kommunen 
vokste i fjor med totait 11 pro-
sent, og det var ogsa Økte utgifter 
til utstyrskjØp og vedlikehold. 
Utgifter til innkjØp av utstyr Økte 
med nesten sytti prosent, noe 
som blant annet skyldes at kom-
munen i fjor kjØpte inn ny hoved-
kopimaskin. 
Betalingsoverskudd 

Renteutgiftene for f]oráret 0k-
te med 9,5 prosent og Økningen 
skyldes betjening av nye ian. 
Samtidig steg ogsà utgiftene til 
avdrag pa ian med 19,1 prosent. 
Et lite lyspunkt er at kommu-
nens renteinntekter pa bankinn-
skudd steg fra 161000 1 85 til 
650000 i1986. 

Men sammenlagt var det i fjor 
en negativ utvikling i kom-
munens betalingsbaianse, og re-
elt gikk betalingsoverskuddet 
ned med 46,6 prosent. 

Totale investeringer I fjor var 
pa 10,7 millioner, derav 101 2 là-
nefinansiert. StØrste del av inve-
steringskaka ble fortrt av tek-
fisk sektor som fikk hele 73,3 
prosent. Disse midlene ble ye-
sentlig brukt til kloakkering av 1. 
etappe Ekebergdalen, og inn-
lØsing av arealer i Klokkerud-
àsen og Odegardslia. Som en 
nummer to stakk kultursektoren 
av med 12,4 prosent av investe-
ringene. 
Lãnegjeld 

Totalt là brutto iànegjeld 11986 
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siai vre glade for at Jesus 
oppsØker akkurat slike som 
mislykkes i livet. Han er 
kommet for slike. Derfor er 
Jesus Freiser for alle. Han er 
kommet for a kalle syndere. 
Ikke for a akseptere en urik-
tig mate a leve pa, men for a 
kalle den som lever silk, til et 
liv etter Guds vilje og plan. 
Ja, som et Guds barn i ver-
den. Dette kallet mØter Jesus 
oss alle med. 	- 

Hvis vi tenker pa vârt liv, 
tror jeg vi oppdager at det 
var noe som ikke ble som det 
skulle. Men alt som anklager 
oss, skal vi fâ komme til Je-
sus med. Han tilgir var synd. 
Han gir kraft i striden mot 
synden. Han er kommet for a 
kalle syndere. 

S.H. 

Jovisst, men ogsâ 
fylkestingsvalg er det om 
en drØy uke. Og det liar i 
den senere tiden hatt en 
tendens til a overskygge 
den langt viktigere lokale 
politiske debatten. For se 
om ikke bade det ene og 
det andre av partiene sle-
per sine fylkeskanoner ut i 
bushen for a skyte smâvilt 
som liar falt fra flokken. 

Her skal de store ide-
010 giske vyer overskygge 
de ncere og matnyttige 
ting. Som elendig kom-
muneØkonomi, kombinert 
med en investeringskäthet 
som savner sidestykke i 
overskuelig fortid. Her er 
det planer om investerin-
ger i 100 millioners klas-
sen de kommende dr. Set 
.1inner man det midt oppi 
det hele pa sin plass et sy-
ne fram fylkeskandida-
ter... i stedet for a nytte all 
tidfram til valget til àfor-
telle sine potensielle til-
hen gere hva man liar 
tenkt a prioritere de neste 
fire ár... 

Og likevel er det pa et 
vis forstàelig dette med at 
det stadig fokuseres ster-
kere pa fylkestingsval-
gene. Fylkeskommunens 

Av Ragnar W. Nord 

Rittmester Normann, 
sjef for Hrens flyskoe 
pa Kjeller i april-dagene 
1940, var en av Norges 
mest erfarne flyvere. I 
1938 fløy han landets førs-
te bombefly hjemover fra 
Hamburg, han var test-
pilot og skrev flere av-
handlinger om flyvning 
som hØstet stor aner-
kjennelse, og han studerte 
nye jagerfly ved Royal 
Air Force i England. Nor-
mann var teknisk kyndig, 
og konstruerte en bedre 
utgave av Coltmitralj-
sen, som ble satt i produk-
sjon ved Kongsberg vâ-
penfabrikk. Men 9. april 
1940 ble et vendepunkt i 
rittmesterens karriere, og 
de dagene skulle bli 
skjebnesvangre for hans 
framtid. 

<<De tyske flyene ble tatt under 
ild sá snart de kom innenfor 
skuddhold, og de norske skyt-
terne viste en ro og kaldblodig-
het som avkrevde den stØrste 
respekt, sr1ig tatt I betraktning 
at dette var fØrste kontakten de 
fikk med aivoret I en krig de, 111k-
bet med resten av det norske 
folk, vel egentlig ikke hadde yen-
tet," skriyer Jens Erik Normann 
om tyskernes bombing av Kjelier 
flyplass om morgenen 9. april 
1940. Pa jernbanestasjonen sto et 
tog fulit av passasjerer som skul-
le nordoyer, ombord var blant 
andre Kongen, Regjeringen og 
andre representanter for de Ut-
øvende myndigheter.  

makt vokser, mens kom-
inunenes selvráderett re-
duseres, man hadde ncer 
sagt tilsvarende. Pa 10 är, 
liar man klart a bygge opp 
nok en byrãkratgigant 
som i sin iver etter a finne 
fotfeste - finne en platt-
form, og en eksistensbe-
rettigelse, trâkker hit og 
dit og bygger opp kom-
pliserte prosesser for for-
deling av samfunnsmidler 
ut i kommunene. Derfor 
ma kommunen i sin tur ha 
flere og flere til a utrede 
mer og mer. For den som 
ingen planer liar, den intet 
far - sier fylkeskom-
munen. 

Det koster mange pen-
ger a lage planer som fyl-
ket erfornØyd med,for der 
liar man bygget opp kom-
pet anse - der vet man hva 
vi trenger. Og set planleg-
ger man seg ihjel, ender 
opp pa en slunken penge-
sekk, og liar slett ikke mid-
ler til a gjennomfØre noe 
av det man liar planlagt. 

Vi liar i àrfeiret 150-ãrs 
jubileum for det lokale 
selvstyre. Som utviklingen 
de siste àrene liar gatt, er 
vi ikke riktig sikre pa hva 
det er vi egentlig feirer. 

Men tyskerne hadde bombet 
forgjeyes, for natten fØr hadde 
rittmester Normann beordret 
skolens 24 fly bort fra omràdet til 
en avsidesliggende plass pa 
nordsiden av øyeren. Han reddet 
unna ogsà annet viktig krigsma-
teriell; effekter, drivstoff og biler. 
Han fØite, som skolens Øverste 
sjef, ansvar for avdelingens flàte 
nâ som fienden sto pa landets 
dØrterskel. Dagene som fulgte 
ble svrt hektiske for rittmester 
Normann. Ved siden av a bringe 
flyene I sikkerhet, matte familien 
plasseres pa et trygt sted; fØrst 
hos godseier SchiØrn  i Skedsmo, 
deretter pa Engmoen gàrd nr 
Elverum og tilbake til Soltun ved 
øyeren. 

Hrens 	overkommando 
(HOK) som ble ledet av general 
Ruge, var umulig a fà tak ii disse 
dagene, og Normann besluttet 
flytte flyskolen videre nordover 
mot Rena. Her kom kontraordre 
om a skjule flàten I Nordre Osen, 
midtveis mellom østerdalen og 
Trysil. Hensikten var 
1) a holde flyskolen operativ 
lengst mulig, og 
2) a hindre at den falt I fiendens 
hender. 

Men HOK var det umulig a. fà 
fatt I, sà Normann besluttet til 
sist a evakuere avdelingen til 
Sverige, og elieve fly landet trygt 
pa. Horrmundsjo i Dalarna 15. 
april. Og senere skrev en luftmili-
tr sakkyndig: 

<<Sørpà var de gjenvrende fly 
av forskjellige typer fordelt ph en 
del islagt vann 1 Gudbrands-
dalen og oppe I fjeilet... Flyskolen 
sto i en srstilling. Den hadde 
gjennomfOrt sin evakuering pa 
en utmerket mate, var vel utstyrt 
med materiell og personell, og re-
presenterte i denne situasjonen 
et stort aktivum som vare planer 
for en stor del baserte seg ph... << 

Denne gjennomtenkte hand-
ling, samt et par mindre foreteel- 

Mens fylkesadministrasjo-
nen setter sine stadig mer 
innflØkte betingelser for 
fordeling av niidler ut I 
kommunene, blir kom-
munestyrets opp gave i 
stadig sterkere grad a strØ 
sand pa vedtak man like-
vel ikke kan komme uten-
om. Politikerne ma ar-
beide seg gjennom stadig 
stØrre papirmØller, stadig 
flere utredninger. Frustra-
sjon og ulyst pa deltakelse 
i lokalpolitikken fØlger I 
kjØlvannet. 

Kommunevalg -87 - la 
055 ta det pa alvor. Vi skal 
velge vâre representanter 
tf 1 kommunestyret. La oss 
velge inn folk som tor a 
reise seg mot Økende byrd-
kratisering. La oss velge 
inn folk som tor d si ifra 
om hva de vil prioritere I 
lokalpolitikken. A Si nei til 
et gode er ikke nØclvendig-
vis reaksjoncert. Det kan 
bety at man blir i stand til 
d sija til noe annet og mer 
nØdvendig. Men det vi alle 
er lei av er tja og tja. Den 
som tor si ja, ja, - og ikke 
minst nei, nei - star det 
respekt av. sa langt har 
det ikke skjedd. 

Velgerne venter forts att. 

ser da Normann arresterte noen 
iensmenn mistenkt for spionasje, 
var àrsaken til at han ble anholdt 
etter ordre fra general Ruge. 
Uyisst av khvilken grunn, mente 
Ruge at Normann hadde hatt 
forstehàndskjennskap til tysker-
nes overfail, eller at han hadde 
stàtt i kontakt med selveste Qu-
isling. Normann ble forhørt og 
satt fengslet i ti dager. Deretter 
ble han overflyttet til et erstat-
ningsdirektorat I Oslo, fikk post 
pa et proviantlager i Glomfjord 
for tyskerne sendte ham til kon-
sentrasjonsleiren Grune bei Lis-
sa. Selv okkupasjonsmakten vil-
le ikke vite av rittmesteren som 
angiveiig skulle ha forràdt sitt fe-
dreland. 

NA ble riktignok Normann fri 
funnet for de beskyldninger som 
var butt rettet mot ham 11940, Ii-
keledes var det ingen ting a Ut-
sette ph hans nasjonale sinnelag. 
Erstatningsdirektoratet, 	som 
hadde voidt familien mye be-
kymring, henla saken. Derimot 
fikk ikke rittmesteren tilbake 

Forts. side 8 (3) 

Onsdagens tekst 

Rystende hepetning om 
rittmester Normann Ira Lillestpom 
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Kristin Heistad og Per Arne Øiestad er lei alle defagre iøfter om en bedring av barne-
hagesituasjonen. Her sammen med de to yngste barna, Rebekka og Benjamin. 

- Hvem vet om ikke 
de som idag gâr i bar-
nehage er i et snif-
femiljø om 10-12 ãr, 
sa Egil Sørensen(FrP) 
i et debattmØte for-
leden. Han mente for-
Øvrig man heller fikk 
gâ litt ned pa leve-
standaren enn a sen-
de ungene i barne-
hage. 

Det var en aksjonsgruppe for 
barnehager og fritidshjem som 
hadde innbudt de politiske par-
tier til debatt, denne gang som 
for ett àr siden. Men siden da 
kunne man bare konstatere at in-
gen verdens ting var skjedd. For-
resten var det ikke butt en eneste 
ny barnehageplass de siste to 
periodene. Na var de fremrnØtte 
smábarnsforeldre og personale i 
barnehagene interesserte I a vite 
hva de politiske partiene mente. 
Hvorfor det ikke skjedde noe og 
hva de yule jobbe for i kom-
mendende periode. Dessuten hva 
som var skjedd med barnehagen 
i Kirkebygda. Den som skulle 
vre ferdig 1.1 1988 og som barn 
er tatt opp i. Men fremdeles ikke 
er pábegynt. 

TA OPP LAN! 
- Gár inn for barnehager skal 

vre et offentlig tilbud til alle, pa 
linje med grunnskolen, sa Stein 
Sem Johansen(SV). - Barneha-
gen i Kirkebygda bØr komme sa 
fort som mulig og fritidshjem ma 
vi presse skolene til a ta imot. De 
far heller bygges ut nar det blir 
nØdvendig. Andre partiers mo-
ralprekner om prioriteringer og 
dârlig rád kunne han ikke vre 
med pa. - Kommunen er mer 
viluig til a spare enn bruke. Her er 
det et skrikende behov, og da far 
vi heller ta opp stØrre lan. 

Venstre var representert ved 
Guro SØrhus Lohne og hun men-
te man i fremtiden heller fikk leg-
ge seg pa et rimeligere niva i 
spØrsmálet om lokaler. Hun nev-
ne her blant annet brakker og 
ferdighus. - Ellers forbiir barne-
hagene planer pa papiret. Og hva 
arbeidsforhold angâr trenger de  

ansatte mer enn hØyere lØnn. De 
ma ogsa tilbys boliger og barne-
hageplasser for sine barn. 

SPEDBARNSAVDELING 
KrF's Carsten BarbØl viste 

som han ogsa tidligere har gjort, 
velvilje overfor barnehager. Han 
mente blant annet det om ikke 
lenge vil tvinge seg frem en sped-
barnsavdeling i kommunen. 
- Snart er det vel "fra vugge til 

gray", kom det fra SØrensen yt-
terst til hØyre.  Han matte inn-
rØmme at spedbarnsavdeling 
nok var fØrste gang han fikk for 
sitt Ore. - Barnehage skal vre 
en nØdlØsning  blant annet til 
eneforsØrgere, sa han og tilføyde 
det tilbud vi har dermed er abso-
lutt godt nok. - Dere far heller 
ga ned pa levestandaren. 

KIRKEBYGDA 
Fra salen Ønsket man svar pa 

hvorfor det hadde tatt sa lang tid 
med barnehagen i Kirkebygda. 
Til dette kunne ordfØrer Lucie 
Paus Falck fortelle det kun had-
de kommet inn ett anbud. Dette 
var pa rundt 3.5 millioner, noe 
som ble 13 500 per kv.m. - For a 
fa husbankln ma vi hvertfall un-
der 10 000, sa hun. Jan 
BrunstrØm(Ap) kunne supplere 
med at en tilsvarende barnehage 
i Rlingen nylig var bygget for 
1.5 millioner. 
- lIar hØrt  husbankens kvote,.er.  

oppbrukt for i ár, kom 'det fra sa-
len, og dette kunne man bare 
konstatere var rett. 

UBESATTE STILLINGER 
- A fa besatt stillinger er enna 

ikke noe problem i Enebakk, 
svarte Ap's representant pa 
spørsmalet om hva de ville gjØre 
for a forbedre arbeidsforholdene. 
Her fikk han raskt i retur at han 
nok var ganske feilinformert pa 
det feltet. Styrer i Ytre Enebakk 
barnehage, Anne Rasmussen 
kunne ramse opp en mengde 
ubesatte stillinger. 

En liten moralpreken fikk de 
tilstedevrende 	fra 	Egil 
SØrensen. - Politikerne er bare 
satt til a forvalte kommunale 
midler. Vii dere omprioritere far 
dere selv sette dere pa ei partili-
ste!, sa han. 

Lucie Paus Faick kunne 
mandag opplyse det ved 
annengangsutiysning er 
kommet inn tre anbud pa 
barnehagen i Kirkebygda. 
Hun uttaite de vii forsØke 
àfâ saken opp iformann-
skap og kommunestyre al-
lerede neste mandag. 

Ubesatte stillinger 
Ogsa i Enebakk er det en rekke 

ubesatte stillinger i barneha-
gene. Anne Rasmussen i Ytre 
Enebakk barnehage opplyser de 
mangler en avdelingsleder/fØrs.r 
kolelrer, samt fØrskolelrer for 
barn med spesielle behov. I Kir-
kebygden Korttidsbarnehage 2/5 
stilling som fØrskolelrer og Em-
maus/Bjerkly vikariat for sty-
rer/fØrskolelrer I ett ãr. I kort-
tidsbarnehagen i Ytre mangler 
de 1/4 stilling som fØrskolelrer. 

- Lett for Egil SØ-
rensen a Si Vi bare 
kan stile oss pa ei 
partiliste om vi vii 
prioritere. annerle-
des, sier Kristin 
Heistad. - Mange er 
jo allerede dobbelt, 
om ikke trippeltar-
beidene. 

Per Arne øiestad og Kristin 
Helstad kom til Enebakk i var et-
ter flere àrs studier i Oslo. De 
hadde begge iatt jobb som lrere 
og bolig i Ytre. Her sØkte de om 
barnehageplasser til Sara 
Maria(6) i heldagsbarnehagen og 
Rebekka(2) i den kommende fra-
miliebarnehage. Benjamin pa to 
maneder var det ikke noe tilbud 
til. - Skrev begrunnede sØkna-
der og fortalte blant annet at Per 
Arne avtjener siste del av siviltje-
nesten, forteller Kristin. 
- Sara Maria fikk avslag, be-

grunnelsen var bare at hun var 
seks ar. Denne aldersgruppa ble 
nedprioritert da de ikke sa vitsen 
i a ga bare ett ar. Men jenta had-
de jo gatt i barnehage hele livet 
hun, i Oslo. Vi anka, men fikk og-
sa denne gangen avslag. 

INNSYNSRETT 
- Var da jeg bestemte meg for a 

benytte innsynsretten , sier Per 
Arne. - Retten vi som foreidre 
har til a se saksdokumenter og 
innstillingsliste. Men pa tross av 
at denne skal befinne seg i arki-
vet pa helse- og sosialkontoret, 
det var ingenting der. De var 
faktisk ikke helt sikre pa hvor 
den var. Matte sende meg papire-
ne senere. Da jeg omsider fikk 
dem, viste det seg at av de tre 
plassene det ble anka om, var to 
besatt av sØkere som hadde kom-
met etter hovedopptaket. Det 
virker noe urimelig pa oss som 
har holdt fristen. 

- I kommunen spurte jeg ogsa 
etter en statistikk over hvilke 
kriterier det er tatt opp barn et-
ter. Dette hadde de ikke, og etter  

to maneder venter jeg fremdeles. 
Vitner om en ganske vilkarlig 
saksgang. 

IKKE FAMILIEBARNEHAGE 
-Paraulelt med dette fikk de 

plass'tll den mellomstejérfta, to 
ãr gamle Rebekka i den kom-
mende familiebarnehagen i Ytre. 
Dette var de svrt fornØyde med 
og innrettet seg deretter. For pa 
tross av at det stod i svaret det 
var med forbehold om nok sØkere 
som dagmØdre, de var jo num-
mer to. Men utpâ sommeren kom 
beskj eden. Ble nok dessverre in-
gen oppstarting i hØst da de bare 
hadde Mtt en sØker. 
- Leste I Vignett helse- og sosi-

alsjefen uttalte hun ville forsØke 
A f6. istand en alternativ nØd-
lØsning, sier Kristin. - Hadde 
derfor enna et hap og tok en tele-
Ion opp til kommunen. Inger 
Haagaas svarte hun ville foresla 
en smabarnsavdeling ved barne-
hagen i Ytre som et hastetiltak. 
Her ville de som ikke hadde f.tt 
plass I familiebarnehagen kom-
me inn. - Syntes det hØrtes noe 
urealistisk ut og litt etter litt 
kom det frem hun heller ikke 
trodde noe pa det selv. Spørsma-
let mitt er da hvorfor i all verden 
hun gikk ut i pressen og ga 055 
foreldre falske forhapninger? 

Som for mange andre sma-
barnsforeldre er sitasjonen for 
det unge ekteparet de ma ga ut 
pa det svarte marked for a fb. dag-
mor. Normen her er 1800 kroner 
for hvert barn. Og her mister de 
jo bade mulighet til a trekke fra 
pa skatten og sØskenmodrasjon. 
Ergo blir det dobbelt sa dyrt som 
hvis de hadde hatt et kommunalt 
alternativ. 
LEI FAGRE LØFTER 
- Er lei alle fagre lØfter politiker-

ne og de kommunale myndighe-
ter strØr om seg med, overtar Per 
Arne. - Begynner a bli ganske 
pinlig etterhvert. Det som blir 
gjort er slag i luften, gir oss bare 
inntrykk av at de forsØker a gjøre 
noe. Familiebarnehagen er et 
godt eksempel pa det. En bevil-
ling pa 50 000 ble avsatt, det var 
uansett ikke nok til a sette igang. 

Dessuten gikk de ut svrt lite of-
fensivt for a skaffe sØkere.To an-
nonser midt I sommerferien og 
beskjed om at de hadde dârlige 
erfaringer pa Flateby. Varjo nes-
ten soma r 
vre a sØke. 

VIDSYNT ORDFØRER 
Per Arne mener det lett blir vil-
karlig hvem som kommer inn 
med det opptaket man har i Ene-
bakk idag. - I Oslo sluttet de 
med bare a ta opp for ett ar av 
gangen for lenge siden. Det gikk 
rett og slett ikke. Det som skjer 
er jo bare at de kommunale myn-
digheter skyver ansvaret over pa 
styrerne. Og sa blir det nrmest 
bikkjeslagsmal mellom foreld-
rene. Istedenfor a se skjevt pa 
hverandre burde vi jo statt sam-
men. Og for a nevne det, dette er 
ikke ensidig kvinnesak. Sma-
barnsfedre har et vel sá stort an-
svar. 
- Dessuten, er lei av a hØre  kom-

munepolitikere moralisere om 
gode oppvekstvilkar for mine 
barn. Som skattebetaler vil jeg 
vre med a bestemme hvordan 
budsjettet forvaltes. Er etter mm 
mening darlig politikk ikke a 
bygge barnehager og fritidshjem. 
Jo, ma Si jeg undret litt da jeg le-
ste et intervju med Lucie Paus 
Falek i Vignett. Der sa hun blant 
annet at om man hadde spurt 
henne om merkesaker for fire ar 
siden, da ville hun svart barne-
hager. Men na er hun derimot 
butt sa mye mer vidsynt. Virkelig 
beklagelig nar var ordfØrers vid-
synhet gir seg slike utslag. 

MA STA SAMMEN! 
- pa Holmlia var det en barne-

hagedekning pa 15% 11982, for-
teller Kristin. - Nd er den steget 
til 35. Mye er dette fordi sma-
barnsforeldre ikke fant seg i situ-
asjonen, noen flyttet, andre ak-
tiviserte seg. Seiv var jeg med i 
en aksjonsgruppe der vi hadde 
dØr-til-dØr-aksjoner, skrev i pres-
sen og hadde stands. Vi pressa 
politikerne til a gjØre noe. Og det 
er det vi ma gjØre  I Enebakk og-
sâ. Vi ma stâ sammen. Bare da 
kan vi utrette floe! 

Avslátte søknader 
Til heldagsbarnehagene i Ytre 

og pa Flateby var det begge ste-
der rundt 60 sØkere ved hove-
dopptaket iâr. I tillegg er det 
kommert flere etter fristens ut-lop. Av disse har 32 fatt plass i 
begge ender av bygda. Anne Ras-
mussen i Ytre Enebakk Barne-
hage opplyser det der har vrt et 
naturlig skifte, og at alle somn 
hadde plass ifjor, ogsá fikk plass 
lar. 

PA Flateby derimot var det to 
barn som it)or hadde plass, som 
iar ikke kom inn. 

I familiebarnehagen pa Flate-
by ble det kun tatt inn fire barn 
pa sØknad. Per star ti pa venteli-
ste grunnet mangel pa barne-
hageassistenter (dagmødre). 

Familiebarnehagen i Ytre kom 
ikke igang da det kun var en sØ-
ker til stilling som barnehageas-
sistent. 
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Enebakk E-forsyning 
setter nã fart i arbeidet 
med planene for overtak-
else av strømforsyningen 
i Ekebergdalen. 
Dette er kiart etter et mo-
te tirsdag I forrige uke. 
Tilstede pa motet var E-
verks-sjef Floberghagen, 
ogstyreforrnann, Torgeir 
Sandem, 	ordfører, 
rãdmann,Christiän Opp-
egaard og Sven Opp-
egârd. Fra NVE mØtte Tor 
J.Nss og Egil Ohren. 
Konklusjonen pa motet er 
grei. Vedtaket om kom-
munal overtakelse av 
BOrter E-verk skal følges 
opp, og forberedelsene 
skal settes i gang omgã-
ende. 

UTENKLIG 
-Hovedargumentet fra NVE, 

slik det ble framfØrt av Tor 
J.Nss, er at det med bakgrunn i 
det vedtak som foreligger, nem-
hg at kraftforsyningen framtidig 
skal foregá pa fyikesstØrreise, er 
utenkelig at BØrter E-verk skal 
kunne besta. Den argumentasjo-
nen skjØnner  jeg sà iangt, sier 
Christian Oppegaard. -Det jeg 
ikke ski Ønner er at ikke Enebakk 
E verk ser konsekvensen med at 
de i neste omgang antagelig lider 
samme skjebne, 
nemlig a bli overtatt av en stØrre 
enhet. Det burde vre i deres in-
teresse a kjempe sammen med 
oss ná. 

VIL IKKE HORE 
-Men til den konkrete sak, sier 

Oppegaard:- Vi har ikke fatt 
konsesjon.tii a drive vârt 17.000 
volts aniegg. Da sier vi at det i og 
for seg er greit, men at NVE kan 
gi Enebakk E-verk konsesjon p 
tilkoblingsledd for levering av 
22.000 volts strØm  til BØrter, sa 
gâr vi over til drift av et 1000 

Per øyvind Wold og 
Gulleik LØvskar, til 
daglig driftige forret-
ningsdrivere I Ene-
bakk, bar flere jern I ii-. 
den enn Møbelverk-
stedet pa Burstad. De 
dyktige ungdommene, 
møbeisnekkerne pa 
Burstad Møbeiverk-
sted, er ogsa repre-
sentert pa utstillingen 
Bygg for fremtiden pa 
Barums verk ved 
Sandvika. 

Der har de hatt i oppdrag a 
mØbhere et av de utstilte huse-
ne. Temaet for bohigutstihhin-
gen er, Bolig, NrmiljØ og 
Fellesskap, og den viser ferdig 
innredede bohiger med for-
skjellig idegrunniag. 

Utstihhingen som er ãpen 
fram til 1. oktober, omfatter 
totaht 75 bohiger innenfor et 
omrade pa 50 da. og 12 bygg- -- — 

sjonspiiktig 
og driver som fØr. Men NVE vii 
ikke hØre pa det Øret. 
Og vi pa var side er uenige j a leg-
ge ned BØrter E-verk pa tvers av 
lokale interesser. Det vii vi ikke 
samarbeide, 
hverken med NVE eller kom-
munen om. 

TVANGSINNGREP 
-Ellers var tonen i tirsdagens 

mote til tider smâarnper: 
-Det er historisk at noen er sä 
stae som dere, framholdt 
Nss til Oppegaard. Han truet 
ogsa med tvangsinngrep, noe 
som kan avstedkomme at abon-
nentene mister strØmmen  en uke 
eller to.-Vi ma kobie Ut for a f6 
satt ting pa spissen, mente Nss, 
-Og aiie vet hvem som er skyld i 
det..Og her er det ingen tvil om 
hva som er det beste. 
-Vi kier kanskje ikke a for-
hindre en frâkobling. Hvis E-for-
syningen kobier Ut BØrter fra 
samkjØringsnettet 
far vi problemer,sier Oppegaard. 
Vi ma da ordne egne kraftstasjo-
ner. Poenget for oss i denne sa-
ken er at Ohje og energideparte-
mentet har sagt at BØrter skal 
overtas. Da svarer vi at vi tror 
det er en konsekvens av konse-
sjonsavsiag. Og her har vi en tek-
nisk mulighet til a drive E-verket 
utenkonsesjon, gjennom et 1000 
volts anlegg WE har beveget 
departementet til avsalg, sier 
Oppegaard. Men da kan de ogsa 
bevege 
departementet til a gi konsesjon 
pa tiikoblingsledd til 
Enebakk kommune for levering 
av 22.000 volts strØm.  Og kom-
munen bør sØrge for a fA NVE til 
A godkjenne dette tiikoblingsied-
det, sier Oppegaard. 

herrer deltar med til sammen 
22 prosjekter. pa utstilhingen 
finnes bl.a. gruppeboliger, 
eneboliger, barnehager og 
grendehus. 

Fortsatt rikelig med tid til a 
se det flotte interiØret de to 
mØbelsnekkerne pa Burstad 
bar forestatt. 

- Og hvordan kan det ha 
seg at et mØbelverksted i Da-
lefjerdingen har fátt dette 
oppdraget? 

- Det var entreprenØren 
som kontaktet oss, og spurte 
om vi kunne vre interesserte 
i dette oppdraget. Vi tegnet 
en innredning sammen med 
arkitekten. Det var aitsa in-
teressant, sier Gulleik. 

- Er varene dere tihbyr pa 
Burstad ingredienser i inn-
redningen pa utstihhingen? 

- Vi har brukt mØbher som 
inngãr i varetilbudet i for-
retningen. Som du ser bar vi 
ikke forsØkt a hage noe vehdig 
spesielt. Vi bar tilstrebet en 
innredning som er praktisk, 

Christian Oppegãrd - histo-
risk sta? 

skal vre 20 E-verk i iandet. Det-
te er forhoid vi ikke kan gjØre noe 
med. Som offenthig etat ma vi ret-
te oss etter offenthige lover og 
vedtak. 
Hvis alt gar etter planen, kan vi 
vre i stand til a overta strØmfor-
syningen i Ekebergdalen for nyt-
tar. Vi kommer na til a ga i gang 
med forhanhinger med grunneier-
ne for a ruste opp aniegget i ek-
sisterende trase. 
-Hva hvis grunneierne her setter 
seg pa bakbeia? • -. . - 
-Da ma vi V41 e1fop) 
sir Floberghageñ. og beroliger 
ellers med at folk i Dahen kan ta 
det med ro. StrØmlØse  skal de ik-
ke bli i kaide hØstkvelder. 

BLI FADDER! 
Fadderskap betyr 
mye pa kort sikt 
og har virkrting 

langt inn i framtida. 

REDD BARNA 
I 

 
TIE: (02) 4146 35 

og mest muhig folkehig, et inte-
rior til a bo i med andre ord, 
eller for a si det slik - en nor-
malbohig. Mye av det vi ser av 
interior i dag er bade fantasi-
fuhlt og kanskje morsomt, 
men for de fleste vel "spacet". 
Her bar vi forSØkt a hage noe 
det gar an a bruke. 

- Dere selger mye antikk-
mØbier pa Burstad. I inter-
iØret her pa utstillingen bar 
dere ikke med noe shikt? 

- Nei, men mye av det du 
ser her er produsert etter ide-
er fra gamle ting. 

- Hvordan er utstilhingen 
Deres butt mottatt? 

Stort sett bar folk vrt 
fornøyd, og interiØret vart er 
butt godt mottatt. Vi bar hatt 
stor respons. 

- Dere bruker mye furu? 
- Vi Ønsker a fd furua opp 

fra kjellerstua og hjem Ira hyt-
ta. FurumØbher hØrer  ogsa 
hjemme i normahinteriØr, sier 
Gulleik. 
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Rock'n Roll Hotel 
blir ogsa vist under Flateby-

dagene. Det er bistorien om en 
gjeng med New York-ungdom-
mer, rasthøse, og med mange 
drømmer. men ingen klar for-
mening om hva de vil gjØre med 
hivet etter eksamen pa High 
School. 

Danny, Spikes og Silk prØver 
mange forskjeihige jobber, men 
uten hell. sa en dag trer Skjebnen 
støttende til nar Danny uventet 
arver et gammelt fahleferdig ho-
tell i en liten by nr New York. 
Danny ser endelig sin sjanse til a 
ra til noe virkehig stort her i livet 
- det gamle vraket av et hotell 
blir gjort om til et hotehl for ten-
aringer - et Rock'n Roil Hotel. 

Musikken? Julian Lennom, 
Phil Collins, Pete Townshend,, 
Chris Thompson o.a. 

Denne U-filmen vii ogsã 
bli vist som ordiner søn-
dagsforestiiling sammen 
med 

Nominert til 4 Oscars, 
bi.a. Paul Newman som 
beste hovedroii.e, filmen 

The color of money 
Vi mØter igjen Fast Eddie Fel-

son, poolfenomenet fra Storby-
ens Haier. Felson har nã hagt 
poolkØen pa hyllen. Han tar den 
bare frem av og til for a fM en og 
annen innbihsk jyphing som tror 
han kan tjene seg en lett dollar. 

En dag far han øye pa en ung 
gutt, Vincent iTom Cruise) i ak-
sjon ved poolbordet og ser med 
en gang talentet - Vincent er en 
vinner. Vincent blir Fast Eddie 
Felsons elev og lrer seg raskt 
bans "store bud,,  - det dreier seg 
ikke om heder eller aere, heller ik-
ke pool.... det handler bare om 
penger. 

0 

Barnefilmen 
lntlianergutten Joe 
Panther. 

En varmende historie om en 
ung Seminole-indianer som siass 
for sin utvikhing som mann i sin 
egen og den hvite verden. 

Joe Panther bor i Florida sam-
men med sin mor og en bror, og 
hans jobb bestar j a kjempe mot 
ahligatorer til turisters begeist-
ring. Men han Ønsker a bryte Ut 
av denne tiivrelsen for a bli en 
del av den hvite verden. Mange 
advarer ham med at i de hvites 
verden er det best med en lysere 
hudfarge. Men Joe blir tilbudt 
den jobben han sØker, forutsatt 
at han fanger en 11 fot lang al-
ligator levende. 

Joe far jobben, men jobben fØ-
rer til at han blir involvet i ulov-
hg menneskesmugling inn i USA. 

En spennende og pa mange 
mater lrerik barneflim. 

Opp av godstolen, folkens - dette er en film dere ma priorite-re! 

FOR NYTTAR 
-Det er riktig at strømforsynin-

gen etterhvert skal forega pa 
fyikesstØrreise, sier E-verksjef 
Jan Fioberghagen til Vignett. 

volts aniegg som ikke er konse- -Intensjonen er at det framtidig 

— — — — — — . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Fikk du ikke med deg 
James Bond 007 i 
Skuddlinjen? 

Du har fortsatt mulig-  
heten. Den blir vist i dag 
(onsdag ) samt I morgen  
under Flateby-dagene. 

ROCK 'N ROLL HOTELL 
LL/,f 	 - 

k's Wht?'ou Need to Succeed. 

NOCANIS - 



Trine Alsgaard og Anne RØkenes giklcfra Lillehamme 
til Enebakk stadion pa Tulleski. 	 V 

VIGNETT 

To stpake cup-selpep 

LØrdag 15. august dro P14 
fra Enebakk til Ponduscup 
som ble avviklet pa Borg 
mellom Porsgrunn og Skien. 

-----V1 gledt o&s tii-4-rnøtetØffe 
Telemark- og SØrlandslag. SA 
ble det ogsá tap i den fØrste 
kampen mot Herøya,  men vi 
ble nr. 2 i var puije og gikk vi-
dere til sluttspill etter a ha 
vunnet stort over Hanne 
Hegh sitt lag Gjerpen. I Se-
mifinalen mØtte vi Rakke-
stad og slo de 7-2. Dermed 
var det duket for finale og vi 
skulle igjen treffe HerØya. 
Den gangen var Enebakk-
jentene tent for oppgaven og 
hadde spilt seg voldsomt opp 
pa gjenrpn lcampene og sb 
til med âvinne 4-2 over Her-
øya. Stor premieutdeling og 
vi dro hjem med bade vand-
repokal og seierspokal pluss 
individuelle premier til able 
jentene. For en helg for bade 
spillere, trener/lagleder og 
foreidre som var med. 

Andreplass for Enebakk Spurs. Med pa laget var Ola Re 
genThorshov, Morten Ødegãrd, Simen Killerud, Dag R. -B 
Terje Dalby, Thomas Karisen, Kjetil Sundby, Ole E. Buer 
Arne Bekkensten og oppmann Svein Ødegdrd 

LØrdag 22. august gikk tu-
ren til Skàrerhallen og Kur-
landcup. Der stilte Enebakk 
med P12 og P14s fØrste og an-
net lag. P12 kom til semifina-
le mot Haga, men tapte dess-
verre denne. Enebakks P14 
annet lag kom ogsâ til semi-
finale og ble slátt av Rlin-
gen. Da var det kun P14 fØrs-
te lag igjen a hápe pa. De 
vant semifinale mot SØrum 
6-3. Igjen var det duket for fi-
nale og situasjonen var ak-
kurat den samme som i Pon-
duscup. Vi skulle mote et lag 
i finalen som vi hadde tapt 
for i innledende kamper. 
Denne gangen var det Rlin-
gen. Jentene var igjen veldig 
tente og greidde det nesten 
utrolige a slá Rlingen 11-9. 
Tribunene i Skârerhallen var 
fulistappet og for en stem-
ning og spenning da Ene-
bakk-jentene kiarte a dra 
seieren i havn. Meget hØyti-
delig premieutdeling med 
presentasjon av alle jentene 
midt pa banen,og vi tok med 
oss nok en 1. premie til Streif-
inn pluss premier til jentene 
og trener/lagleder. 

Hege Anita Johansen og 
Hege Engerholen fra Kirke-
bygden var i full gang med 
fotbaliturnering denne hel-
gen og kunne dessverre ikke 
stille opp. Som dere ser av 
bildene er det derfor litt for-
skjellige navn pa finalela-
gene. Men alle jentene har 
gjort en kjempejobb og vi 
takker alle sammen for inn-
satsen. 

Det ma ogsá nevnes at Ene-
bakk flkk en fjr i hatten, da 
vi var sporty nok til a hjelpe 
Kurland med et P16 lag. Bø- 

,s,o1jn f'11f 
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seg, og i fØrste omgang meld-
te vi pa P14 fØrste  lag. De var 
game nok til a stille opp og 
spille mot tØufe P16 lag som 
Kurland, Haga, HØland og 
Rlingen. Etter hvert kom 
det en del P16 jenter som i all 
hast hadde fâtt beskjed pa 
telefon.Men mange av P14 
jentene spilte gjennom kam-
pene og dette ble opplyst 
over hØyttalerne og kjempe-
applaus ble det. De greidde a 
vnne over Rlingen, men i 
señifinalen matte de seg seg 
slâtt av Haga. 

Det har I det hele tatt vrt 
to begivenhetsrike helger og 
nà gleder vi oss bare til serien 
starter. Vi takker alle foreldre 
som stiller opp som heia-
gjeng, for det trenger vi, og 
hâper de fortsetter med det i 
seriekampene ogsâ. 

BjØrg og Stein 

Det som 
heretter 
skal skj e 

Det er tema for en bibel-
weekend i tiden tordag 3/9 til 
søndag 6/9, som Willy HØyás 
skal ha pa Betel Ytre Ene-
bakk. 

HØyãs har engasjert seg I 
flere ár ved det profetiske 
ord, som ogsâ omtaler den ti-
den vi lever i I dag, og store 
begivenheter som ligger for-
an. 

Derfor benytt denne spe-
sielle anledning til a bli bed-
re kjent med dette. 

Frank Henriksen 

Foig med 
I 

me rmil 10 et 
LES 

eIijfllCtt 

Geir Wigers røst 
runget i helgen over 
Kirkebygden. Da var 
det Enebakklekene 
som atter gikk av sta-
belen og i sentrum 
stod fotball for 9 og 
10-ãringer. Men like-
vel, prgrammet var 
fylt med meget mer 
og mange tok aktivt 
del ogsá i andre akti-
viteter. For her var 
stafett, turning, straf-
fçknii ki rranser.  
korpsmusikk, opp-
visning av politihun-
der og selvsagt, inn-
komst av rulleskijen-
tene. 

- Begynte a snakke om det 
pa en treningstur, forteller 
Trine Alsgaard. - Vi ville gjØ-
re noe annerledes. Sammen 
med Anne RØkenes gikk hun 
i helgen fra Lillehammer pa 
rulliski. 23 timer brukte de og 
matte legge inn en lengre 
stans ved bussgarasjen. De 
var j  altfor tidlig ute, passet 
ikke inn i programmet enna. 
Pa veien hadde de ellers to 
pauser pa rundt en time, og 
inntok bananer og cola uten 
kuilsyre med jevne mel-
bomrom. 

FOTBALL OG STAFETT 
Noe seirende Enebakklag ble 

det ikke i fotbalicupen. Men 
langt fra var det ikke. I niársklas-
sen tok Enebakk Spurs en flott 
andreplass etter 6-4 tap mot Kur-
land i finalen. Mens KlØfta Tor-
pedos slo Spydeberg Rovers hele 
10-0 i finalen for tiâringene. 

Ni lag i ni etapper strilte opp i 
stafett fra Omberg til Enebakk 
stadion. Og her var det Hage-
nveien 1 som gikk seirende Ut. 

Hagenveien 1 vant staf 

Venstres Johan Ellingse 
ling., 

Bade voksne og barn tok 
del i stafetten. 



VIGNETT 

21and, Harald Olsen, JØr- 
kens ten, Marius Hansen, 
Andreas Fossen. Trener, 

var pa plass ved siste veks- 

en 

Dine samarbeidspartnere 
Senterpartiet 

Et godt alternativ 

Mot kandidatene 5. september 
v/Vardeberg, Kirkebygden 	 ki. 9-12 
v/Grendesenteret, Flateby 	 ki. 12-15 

THOR VALD 
UNGERSNESS 
1. -2. plass, 37 ãr 

Vi satser pa: 
- Renere lokalmiljØ - opprydding (forurensning) 
- Utvikling av nrings1iv og arb.plasser 
- Planlegge utvidelse syke-, aldershjemsplasser 
- Here barnehageplasser 

Skolehudsjettet -88: 

pISKINHU 
d ,.s.s,i 

roseut 

ANNE-MARIT 
NJESS 

3. plass, 27 ãr 

Ingen sjef pa 
trygdekontoret 

Trygdesjef Jan Haga hadde 
mandag sin siste arbeidsdag ved 
trygdekontoret i Enebakk etter 
ha vrt ansatt der ill ár, hvorav 
de siste fire og et halvt som tryg-
desjef. Det var 1. mars 1983 han 
overtok denne stillingen. Haga 
siutter for a begynne i fly stilling i 
trygderevisjonen, og arbeidssted 
blir da Skedsmo trygdekontor. 
Det vii si at den forhenvrende 
trygdesjefen, som er født og opp-
vokst ved Brmerud, ná far en 
aidri sà liten fØieise med pend-
lertilvreisen. 

Hvem som overtar sjefsstoien 
pa trygdekontoret ná er det fort-
satt ikke tatt stilling til. Det var 
kommet inn tre sØknader da fris-
ten ulØp i juli, men det er fore-
iØpig ikke tatt noen avgjØrelse i 
ansettelsesspørsmálet som skal 
gjennom flere iedd og endelig 
avgjØres av Rikstrygdeverket. 

PrpUifpnp h 	i inQ 

prediketom dommen pa den 
ytterste dag, men 1 1773 ble 
det I Enebakk avsagt en dom 
mellom presten og hjem-
melinnehaverene til vann-
rettighetene I Prestâa. 

Det er nok litt forskjell pa 
en profam dom og den dom 
som overmesteren en dag 
skal avsi. 

Men presten i Enebakk 
hadde nok ikke tid til a yen-
te pa dommens dag, slik som 
resultatet av denne avskrift 
viser. 	Nils P. 

Aar 1773 den 31u Martii blev til 
domsafsigelse i define sag efter 
optagelse fra 4de Martii sidssled 
den retten sat paa pladsen Dam-
merud i mit lovlige forfald ved 
min edsvorene fuldmktig Bart-
holholomus Fadder Muunch og 
de samme domsmnd som fra 
fØrst har besiddet retten undta-
gen Lars Holt, som blev recipeet 
istedenfor Anders Ruud, som 
blev anmeldt meget syg. Sagen 
blev derefter med sine omsten-
digheder af dommeren reciteert 
for den ny indtagne meddoms-
mand, og blev da saaledes en-
stemmig dØmt: 

Her kjendes da efter disse om-
stemdigheder saaledes for Ret: 
BØhlersiden bØr  have lige ret 
med Prstegaardssiden med den 
paa begge siders grund hvilende 
hoveddam, rØdd A, og det vand, 
deri indbefattes og begge sider 
contiburer lige meget til den 
istandtte1se og rtigheds-
holdelse. Brugsmaaden ved vand 
det skal vre saaledes, at saa-
lnge Prstegaardssiden har at 
mahle, og der kund er i kvrns-
vand, det er, saalnge vand 1 
kvrn kan drives ved, skal Pr-
stegaardssiden alene beholde 
det, er derimod intet at male, 
skal BØhlersiden have deet dette 
ene kvrnvand, er der 2 kvrn-
mnd, skal Prstegaardssiden 
have det ene og BØhlersiden det 
andet, for saaledes at bruge van-
det tilfindes afgangne Kr. Johan 
Wilhelm RØders sterbo at ops-
ter den nedrevne Byttingsdam 
ved Bergnabben, sort A, og skal 
bestaa af 2 sidefjle og 1 
grundskin, som efter vidners 
forklaring var fØr.  Ligesaa skal 
Klingenberg bru dets eier istand-
settes den borttagne luge, for 
Klingenberggrunden, tegnet rod 
C, grundskiverne paa disse luger, 
nemlig, Bythingsdamlugen og 
Klingenberglugen skal vre lige  

hoi  Bvthingsdammen skal si-
den vedilgeholdesäieggi 
derseieres bekostning og den, li-
gesom Klingenberglugen af beg-
ge sider eisies foruatuariis ist-
tes og optages efter forgodtbe-
findende, saaledes at intet mod 
vandets fortsate bruksmaade af 
nogen af siderne foretages. 

Skjermen, iiktra sort E, som 
bevist stridene mod lovens 5 
bogs 11 C, skal efter etitages bor-
tages, ligesorn og rundiugen sort 
C. Pa prestegaardensøvetste 
kvrnhuses kvrndam der lige-
saa lecler vandet fra sit sdvan-
lige lØb, efter opmaaling 3/4 alen 
og 2 tom dybere end for, skal tat 
igjenlaaes. Delebkken meliom 
Prstegaarden og BØhler mel-
lem Klingenbergsiden skal gaa 
igjennom den Øverste kvrn-
rudam sort B, efter elvedraget, 
gjennom Prestegaarden 3die 
kvrnhuse, sort F. G.H. efter dog 
bste vandlØb sydØstlig om noes-
set sort F, midtstrØms efter 
elven, medi Prstegaarden hvor-
af fØiger, at de sydenfor denne de-
lelinie, mellom Prestegaarden og 
Klingenberg brugerne holme, 
ns lige og iØvskov skal tilhØre 
BØhler. 

Contracietanleders paastand 
om Prstegaardens mellemste 
kvrnhuses nedtagelse kan ikke 
have sted, da det er,  bevist at 
samme tilformer har staaet kuns 
paa et andet steder og for 9 ár Si-
den alene flyttet, contractantene 
altsaa derved ingen fordommelse 
skeet. 

Det under 14de november 1769 
af herr RØdes ivrksattes for-
bud, som er forfulgt, tilsidest-
tes, men den samme tid af con-
tractiatantene effectueres rela-
xetions stadfstes. Begge siders 
procesomkostninger ophves ef-
ter omstndighedernes. Dets 
dØmte efterkostenes 15 dage ef-
ter denne doms iovelige for-
kyndelse, under adfste efter 
lovens. 

At part og contraposter var 
ved dommernes opfatning ikke 
flere tilstede end skovinspektØr 
Clemes Hansen. Saaiedes pas-
seret og dØmt  aar, dage og steder 
som forbehand1et,bekrftes un-
der haand og sgl. 

Hjort 
1773ds 3. mai er denne dom ty-

delig blevet forkyndt under Ene-
baks Prstegaard og det udi en-
ken meiddle madame RØders 
paahØr, det bevidner vi under-
skrefne. 
H. Viig, Lars Bolt, Svend Bøhler. 

44,5 milloner vii det ko-
ste a drive enebakkskole-
ne i trâd med skolenes be-
hov og Ønsker i 1988. Dette 
er 1 alle fall sluttsummen 
skolesjef Hans Erik Holm 
er kommet fram til i sitt 

-budsjettforsIag 	. 
Beløpet fordeler seg med 
36,7 mill pa lønns og inve-
steringsposteneog 7,8 mill 
pa forbrukspostene. To-
tait foresiás en Økning i 
skoiebudsjettet med ca 27 
millioner. 
hviiket vii si en Økning pa 
tett oppunder 40 prosent. 
Eliers er det pa skolebud-
sjettet fort opp pa gult 
ark(ut over rammen) en 
halv saksbehandierstjl- 
ling 	 pa 
skolekontoret.-Med de 
stadig nye utreningsopp-
gavene politikerne pãleg-
ger oss ma vi føige opp 
med stillinger, for a fã ka-
pasitet til dette, sier sko-
lesjefen. 
OVER RAMMEN 

StØrst er Økningen pa lØnns og 
investeringspostene.I lØnnspos- 
tene ligger kommunestyrets 0k- 
fling av rammetimetailet som til-
svarer omtrent 3,5 stillinger, og 
vikarressurser som utgjØr 6,5 
stillinger er ogsà lagt inn i lØnn-
spostene. 
Nàr det gjeider forbrukspostene, 
sâ ligger dette beiØpet over ram- 
men. Gjennomsnittiig har sko- 
lesjefen her regnet med en 0k-
fling pa 10 prosent pa postene, 
mens radmannens ramme er ut- 
regnet med ca 5%.-En sa liten 0k-
fling betyr realnedgang, hevder 
skolesjefen.-Prisstigningen kom- 
mer til a bli hØyere.  Vi er imid-
lertid villige til a redusere for- 
brukspostene noe ned mot den 
tildelte rammen pa 6.959.000, sier 
skoiesjefen. 
STORE INVESTERINGER 

Totalt er det i 88 budsjettet 
foreslatt investeringer for 12,6 
mill. 10.000.000 skal ga til ny bar-
neskole/utbygging av barnesko-
len i Kirkebygden. ForeiOpig er 
det ikke tatt standpunkt til ut-
byggirigsalternativ, men skole-
sjefen ixiener at uansett er et ka- 

Skolesjef Hans Erik Holm 
liar lagt fram et dristig bud- 
sjettforslag hva gjelder inve-
steringer. 

pitalbehov pa 10.miil.realistisk 
-Av og til blir vii skolen bedt om 
A vurdere lite gunstige lØsninger 
for elevene som f.eks. maksimal 
utnyttelse av skolebyggene. De 
er allerede velfylte, sier skolesje-
fen. 
PA Mjr ungdomsskole er det 
oppfØrt et investeringsbehov pa 
512.000 kroner hvorav mnnpa 
halvparten skal ga til ny takfolie 
pa Mjrhallen. 
Ellers er det fØrt  opp ca en halv 
million til uteanlegg ved Hauglia 
og Ytre Enebakk skole,en halv 
million er avsatt til generelle Ut- 
bedringer 	ved 	Stranden 
skole,Ytre Enebakk skole og 
Enebakk ungdomsskole mens 
det er satt av 70.000 kroner til as-
falt pa skoleplassen pa Stranda 
skole og Ytre Enebakk skole 
Videre skal det, om skolebud-
sjettet vedtas, endelig bli ski-
kkelig tak pa Enebakk ungdoms-
skole. 1 million er satt av i bud-
sjettet til ombygging av takene 
der. 
MINDRE TIL UTSTYR 

-SA alle skolene far det de ber 
om, skolesjef Holm. 
-Ikke helt. Vi har mattet reduse-

pa inventar og undervis-
ningsutstyr for a greie 
Reduksjonen er dessverre størst 
der hvor behovet er stØrst,nemlig 
pa de eldre skolene. Det er der 
behovet er stØrst for nye ire-
bØker og annet undervisnings-
utstyr, sier Holm som ogsa hâper 
pa stor velvilje blant de folke-
valgte for skolebudsjettet. 

Pa' dommens dag 



SOPPTUR 
Mandag 7.9. kI. 18.00. 
motes vi ved TØmmerbrâten. 
Etterpâ samies vi til en sopp-prat og en kaffekopp. 
Ta med termos og noe a bite i. 
Able hjertelig velkommen! 

Arr.: Enebakk Hagelag 

Enebakk kommune 
Forhândsstemmegivning 
Dersom du er forhindret fra a mote fram i et 

valglokaie sØndag den 13. eller mandag den 14. septem-
ber, kan du stemme pa forhánd. 
Forhándsstemme kan du avgi fra og med 1. juii. 
Forhàndsstemmegivningen foregár pa Enebakk for-
mannskapskontor i ordinr kontortid ki. 08.00 - 15.00. 

1 tlliegg hoides kontoret pent for forhándsstemmegiv- 
fling fØlgende dager fØr valget: 
Mandag 7/9 	  kl. 15.00 - 19.00 
Tirsdag 8/9 	  kl. 15.00 - 19.00 
Onsdag 9/9 	  ki. 15.00 - 19.00 
Torsdag 10/9 	  ki. 15.00 - 19.00 
Fredag 11/9 	  kl. 15.00- 19.00 
LØrdag 12/9 	  kl. 10.00 - 19.00 
Pa Enebakk syke-/a1dershem foregar forhándsstem-
megivningen onsdag 9/9 kl. 10.00. 

Enebakk, 25. august 198'7 
Lucie Paus Falck. (Valgstyrets leder) 

Kontakt oss dersom De 
vii ha opplysninger 
elier trenger 

, 

Punktlig levering, 
gode materialer 09 
konkurrerende 
priser er var málsetting. 
Betongbiler utstyrt 

NYHET  med transportbând. 

Teielonec: Kontoc 
Fabntck 
Fabr9ck 
Fabcikk 

Mysen 02-890311 
"en 02-890311 NA L0RDAGS- Hobe 	02-92 1139 
Vestby 02-950741 Th-APENT 

a1 
1850 MYSEN 	9 

Cammeldanskurs 
Tirsdag 8. sept. starter vi gammeldanskurs pa 
Ignarbakke. 

Nybeg. kl. 19.30. Viderek. kl. 20.45. 

Barneleikarring starter 

Ytre Enebakk skole ons. 9.9. kI. 18.00. 
Barn fra 5-7 ár. 

Leikarringen Ignar 

VIGN EU 

Valgdebatt 1 
munene seg-  i en sterk protest 
mot disse statlige innstram-
mingstiltakene? 

Det er fórsØkt gjennom Norske 
kommuners sentralforbund, uten 
at man har nâdd fram. Det vi ma 
forholde 055 til er realitetene. 
Landet er .inne i en krise. Kom-
munesektoren ma ta sin andel av 
dette. Dette er alle kommuners 
skjebne. Nâr det slar sâ ekstra 
hardt i Enebakk, er det fordi drif-
ten er sá bundet. Vi har brukt 
mye lan til a finansiere investe-
ringene med. Dette er noe vi har 
sagt fra om hvert ar ved budsjett 
og regnskapsbehandiing: Bud-
sjettene er for sterkt bundet opp. 
Jeg ser meget alvorlig pa situa-
sjonen, sier AasbØ, og legger til at 
1987 er det dystreste âret, Økono-
misk sett for Enebakk i lØpet av 
-80-árene. 

Total revision 
- Det blir vanskelig for politi-

kerne a prioritere framover? 
- Slik jeg ser det, kan jeg ikke 

ski ønne annet enn at prioriterin-
gen bØr  bli relativt enkel, sier 
AasbØ. I var arbeid med LTB 
88-91 legger vi opp til en total 
revisjon av langtidsbudsiettet, 
og Ønsker a stâ fritt i forhold til 
ttdliei védiak. bet har kom-
met inn mange nye opplysninger 
i forbindelse med kommuneplan-
arbeidet, en del av de vedtatte 
prosjektene er detalberegnet 
nâr det gjelder kostnader, slik at 
det gir grunniag for ny vurdering 
og prioritering. 

- Har Enebakk overhodet ràd 
til a gjennomfØre de prosiektene 
som pr. i dag er vedtatt, og som 
krvèr stOre- investeringér. 

- Vi har ràd, men ikke til alt pa 
en gang. Det er her politikerne 
ma prioritere. Kanske kan vi 
greie A gjennomfØre et av de vir-
kelig store prosiektene  i løpet  av 
de nrmeste ârene, sier AasbØ til 
slutt. 

2 
pa 47,7 millioner, det represen-
terer en vekst i ianegjelden pa 
13,5 prosent fra aret fØr.  Snakket 
en om netto lánegjeld, var denne 
pa 35,8 millioner som tilsvarer en 
vekst pa 19,1 prosent fra áret fØr. 
Malt pr. innbygger utgjØr dette 
kr 4 667, en Økning pa 17,8% fra 
85. Sammenlignet med andre 
Akershus-kommuner ligger dette 
tallet omtrent midt pa treet. 

- Det er fortsatt et godt stykke 
igjen til en akspetabel kom-
muneØkonomi i Enebakk, sier 
Økonomisjef Jan Olav AasbØ, og 
1986 representerer dessverre et 
tilbakeskritt. - Jeg vii ogsà Un-
derstreke, sier AasbØ, .- at slik 
den Økonomiske situasjonen i 
kommunen er, har man ingen re-
server a gO. pa  dersom vanskelige 
tider skulle inntreffe. 

3 
stillingen som off ser i Luftfor-
svaret, ingen uniform eller retten 
til a bre vâpen. For a ra saken 
om den brysomme Normann ut 
av verden, fristet davrende for-
svarsminister Jens Chr. Hauge 
med etterbetaling og lØfte om full 
pension fra' den dato Kongen 
innvilget avskjedssØknaden". 
Men dette skjedde ikke for i 
1949. 

Jens Erik Normann, seiv habil 
iagerflyvermed oppdrag i inn- og 
utland, gir med <Rittmesterens 
testamente' en rystende beret-
fling om farens ulykkelige skjeb-
ne fra 1940, i de forferdelige ârene 
etter krigen da han kjempet en 
ensom manns kamp mot retts-
vesenet. den Øverste mi1itre  

ledeise og selve statsbyräkratiet. 
Hva var ársaken til at han ikke 
fikk tilbake stillingen i Forsva-
ret? Hvorfor matte han ydmykes 
til det siste av Jens Chr. Hauge 
sa vel som tidiigere offisersven-
ner som Adolf Øen, sjef for Luft-
forsvarets overkornmando, eller 
Einar Tufte Johnsen, 'Øverste sjef 
for luftsstridskreftene i SØr-Nor-
ge? Han hadde dessuten uttait til 
den militre undersØkelses-
kommisjon at Normann var ute 
av iikevekt>' 14. og 15. april 1940. 

Takket vre Carl Johan 
Fleischer, tidiigere byrettsjustiti-
anus i Oslo, ble saken tatt opp pa 
fly i 1975. Den gamle juristen, 
som hadde tienestegjort under 
Normann pa Kjeller i 1924, lot 
seg ikke biØffe av byrakratiets 
irrganger - han kunne jus! Og i 
Kongelig resolusjon av 5. desem-
ber 1975 heter det: 

Kongelig resolusjon av 21. Ok-
tober 1949 om avskjed for ritt-
mester Harald Normann endres 
til a lyde avskjed i nâde.' 

Det skulle ga mer enn 30 O.r fØr 
han ble renvasket. Og det var 
harde og vonde ar. Forfatteren 
forteller om oppveksten pa Lille-
strØm da han ble beskyldt for a 
vre naziunge, om nod og fattig-
dom under krigens Ak da liten 
hjelp var a hente, selv hos den 
mektige svigerfamilien i Vest-
fold. LillestrØm bysbarn var vel 
ikke verre enn de fleste, men ty-
pisk norsk; den som er svak skal 
gjØres svakere, den som er frosset 
!.'tai em nØcvenii 	ihji: 
Normann forteller sa blekket 
nesten blØr;  om lrerne i sms-
kolen som tyranniserte vennen 
Tyske-Hans, om befolkningens 
behandling av tysker-tØsene og 
om alle heltene som vendte hi em. 
Og han skildrer levende arene pO. 
smabruket Vestereng i HobØl, dit 
familien matte flytte da forfØlgel-
sen og armoden ble for stor. 

<<Rittmesterens testamente" er 
en personlig, men engasierende 
bok. Fer-fattereni- avslører sider 
ved rettsvesenet som man trodd 
hØrte hjemme i forrige arhundre. 
Han avdekken stygge skyggesi-
der ved etterkrigstidens militr-
ledelse, og han avkler flere frem-
tredende skikkelser som burde 
ha visst bedre. Det er en bitter 
bok, og beskheten blir ikke 
mindre etter som beretningen 
skrider fram. Visstnok kunne 
han ha kuttet ned pa stoffet, her 
blir for mye omstendig prat og 
litt for mye av privat karakter. 
Den skiemmes ogsO. av stygge 
trykkfeil. 

Normann kommer ogsa med 
smO. kommenterende sidesprang, 
bommer fit pa ulike samfunns-
forhold i mellomkrigstiden og er 
vel i det hele tatt noe subjektiv i 
syn - men ikke i sak. Her er flere 
interessante ytringer om var for-
svars- og sikkerhetspolitikk, og 
gamle Normann utdypet dette I 
flere bØker pa femti- og sekstital-
let. Tross innvendingene: "Ritt-
mesterens testamente" er en bok 
som ryster langt inn i sjelen. Les 
den! 

Jens Erik Normann: 
Rittmesterens testamente 

Gyidendal 1987 

Vignett Ønsker a trekke 
valgkampen ned pa lo- 
kaiplanet. 	Politikerne 
som blir valgt inn i kom-
munestyret na ma i kom-
mende fireãrsperiode pri-
oritere meilom en rekke 
kapitaikrevende prosjek-
ter. Det er nok a nevne 
ting som idrettsanlegg, 
helse og sosialsenter, kb-
akkering, skoleutbygging 
etc. Hva vii partiene her 
gjøre? Hva gâr de for-
skjeilige representantene 
inn for? Hva Ønsker du? 
Hvem skal du veige? 

Hvilket samfunn er det 
de forskjeiiige parter øns-
ker? Hvilket samfunn 
Ønsker du? Vignett invite-
rer til stormØnstring i 
kommunestyresalen 	i 
kveid. Her kan du treffe 

RELIGIOSE MOTER 

BETEL 
ibeIweketid v1willy 

HØyâs. 
Torsd. 3/9 Id. 19.30: Jesu 
gjenkomst. 
Fred. 4/9 Id. 19.30: Bort-
rykkelsen, nâr og for 
hvem? 
LØrd. 5/9 ki. 19.00: Gog-
krigen og Harmaged-
donslaget. 
SØnd. 6/9 kl. 16.00: 
Tusenàrsrtket. 
SØnd. 6/9 kl. 18.00: Dom-
men og den endelige 
herlighet. 

Enkel servering meilom 
mØtene sØndag. SØn-
dagsskole kl. 10.00. 

Alle er hjertelig veikom-
men! 

KUNNGJØRINGER 

Voksenopp- 
Iring etter 

kravene I 
grunnskolen 

Voksne i Enebakk som 
Ønsker a fØlge undervis-
ningen i ett eller flere av 
de obligatoriske fagene 
til ungdomsskoieeksa-
men skoieáret 1987/88, 
bes melde fra om dette til 
rektor ved Enebakk ung-
domsskole snarest og Se-
nest innen 5. september 
d.â. over tif. 92 60 50. 

Dersom et tiistrekkelig 
antall interesserte mel-
der seg, vii kurs bli satt i 
gang. 

Enebakk skolestyre  

representanter Ira de for-
skjellige politiske partier 
som stiller liste I Enebakk 
og fâ dem i direkte tale. 
Inniedningsvis vil partie-

- ne kort redegjØre for ho-
vedpunktene i sine pro-
grammer for kommende 
fireársperiode. 

Ordet vil deretter bli 
gitt fritt. Ver ikke be-
skjeden. Lufta er for tiden 
full av kommunalt 
sprengstoff. Mt fram - 
skyt lØs. 

øystein Wiiger og Hal-
yard Waade leder debat-
ten, skyter fØrst. 

Enebakk 
kommune 

V SØknad om kom-
munai stØtte til 
vediikehold av pri-

vate veier i Enebakk, ma v-
re innievert innen 20. septem-
ber d.â. 
Søknadsskjema ved hen-
vendelse til Teknisk etat. 

Teknisk sjef 

Pensjor.Ist- 
foreningen 
har mote pa Herredshuset 
onsdag 9. sept. ki. 17.00. 

Styret 
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KNUST 
	RING Alt i glass 

RUlE' 
	

871230! 
KJEPPESTAOVEIEN 

.—BLYGLASS- SPElL. FRONTRLJTER 

Annonse-leseren tInner 
mange gode tilbud! 

BEGRAVELSESBYRAER 

Ski Begravelsesb?rA als 
CIIRSTtNSRUD Ef IF. 

Ascnvn. 3, 1400 Ski 
Tif. 87 3060 
\Taktteiefon 

Folio distriktcLs byiti 
gjennom 60 ,11r 

STILLING LEDIG 

17Enebakk 
kommune 
Badevakter 

Folkebadet 	(Enebakk 
ungdomsskole) trenger 
bademester og to bade-
vakter fra september 
1987. Det er Ønskelig at 
de som sØker har livred-
ningskurs, men det er in-
tet krav. Badet har âpent 
hver fredag kveld, med 
unntak for skolens ferier. 
LØnn etter avtale. 

SØknaden sendes Ene-
bakk skolestyre, 1912 
Enebakk, innen 7. sep-
tember 1987. 

Skolesjefen 

Gray- 
monumenter 

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

VEDLIKEHOLD 
MODERNISERING 
NYANLEGG 

Se v5r utstilling 
av saniter-
utstyr - 
kjekken-
innredning og 
baderoms- 
mebler. 
FINANSIERING 

AUT VVS RORLEGGER 

Stremsv. 100, Slrommen 

T1f. 06/81 45 97 - 81 45 98 

Cloy VVS HOS FAGMAJINEN IUOP VHS HOS FAGMANNEN 

	/ 

00114 

COMFORTBUTIKKEN 
med installasjon- 

service 
~~SKI

CIEN 

8REDA 	- 

Tor Veiteberg A/S 
Aul. rorleggerlirma 

J BREDA INOUSTRIBYGG 
KJEPPESTADVEIEN SKI 

a 	TELEFON 87 35 06 

TELEFON 87 08 28 

KJEPPESTA - 

I 

0 

SELVBYGGERE 
PASS PA! 

Gunstige priser pa: 
slamavskillere 
samletanker 

INFILTRASJONSROR/ 
DR ENSR0R/PVC-R0R 

Kjeppestadvn. 35, 
1400 Ski e 87 57 00 

SKI RØRHANDEL A/S 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

Kontaktlinser 
tilpasses 

Timebestitling:TIf. 06/814391 
LILLESTROM 

KONTAKTLINSEINSTITUTT AIS 

Storgt. 21 (Fjellberghjornet) 
OPTIKER 

OLAV KJOLBERG 
GEIR KJOLBERG 

M.N.K.F - M.N.O.F 

DROSJER' 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DOG NVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
Tb. 92 41 24 

Mobiltif. 094/39 754 
og tlf. 094/14 867 

DOGNVAKT 

love Hagen 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 58 

MobiltIf. 094/95 547 
DOG NVAKT 

HUSK BILAUKSJON 

/ 	 ASKIM __. 
B I L E R 

— --4 	ALLE 
U 	I 	PRISKLASSER 

NB! Hver fredag kI. 18.30 
Prøvekjøring 09 besiktigetse hver dag 

STEDET FOR bET GODE BILKJOP! 
TLF.88 0896 

Nar 
del gjefrier 
glass 

Alt  
dorer 
og vinduer 
til rimelige 
priser. Spell. 

Alt i glassarbeid 
utf ores. 

RING 06/814733 

Iillestrgm 
Vindu & Glass A/S 

(TIOL. VILLA GLASS A/S) 

Heig. og nattservicetlf. 06/8175 57 
Je'nbangt. 24 (ve4 sykehuset) 2000 ldlesnem 

0FR. V1VE*JFR SPlit ALT I GLASS  

Rosemalingskups 
Vi skal sette i gang kurs i rosemaling pa Ytre Ene-
bakk skole. 

Nybeg. starter mand. 
14. sept. ki. 18.00. 
Vidr.g. starter 
tirsd. 15. sept. 
ki. 18.00. 

For narmere 
informasjon 
og pâmelthng, 
kontakt oss pa 
tif. 06/8103 21 

Nedre 
Romerike AOF 
Bjornsonsgt. 31, 2000 Lillestrøm 

Mettes Härdesign 
DAME- OG HERREFRISOR 

Midlertidig stengt pga. sykdom. 

Bekkelaget II. etg., V. Enebakk 
tlf. 92 55 50 

Dalsokk onskes 
Vi betaler meget godt for en plass til var rivnings- og fy11-
masse. Alle mulige lØsninger kan diskuteres. 

Vi kan eventuelt holde maskiner for utfylling. 

TIf. 02/64 35 46 

Jane Brandsnes 

Enebakk Loppemarked 
ENEBAKK LOPPEMARKED AKSJON MILJOBIL 

Loppemarked pa Enebakk ungdomsskole lØrdag 5. sept. 
ki. 10.00 - 15.00. 
Utlodning, lynlotteri, tipping. Saig av kaffè og kaker. 
Auksjon ki. 12.00 v/Eidsvoll. 

Arr.: Sanitetsforeningene i Enebakk 

Ii,jfltt - MARKED 
Fra den ene - til den andre 

HAR DU NOE DU VIL 
SELGE - ELLER KJØPE 

Kun kr 30.- pr. annonse (I p ,v 4 linfvo 

'10elt -marked liver onsdag 

Merk konvolullen: 
Vignett.marked 

VIGN FIT 
KIokkerudsen I 
lIcks 1,2 
912 Enebakk 

NB. KUN I'RI VAT 

ANNONSERING 

Tif. 92 63 51 

Iluskestativ 
eventuelt andre lekeappara-
ter, Ønskes kjØpt. 

Tif. 92 48 76 

Annonser leses 
av folk flest 

VI G N EU 

BOLIG SOKES 

Hybel/leilighet søkes 
av journalist 24 âr. Sikker betaler. Henv. 

Espen Nordhagen, 
HE 15 30 90, 1. 161 eller 92 4158 

Ung jente 
sØker hybel/hybelleilighet i Ytre Enebakk, fortrinnsvis 
Vâglia. Sikker betaler. 

Tif. 4112 32 eller 
92 45 35 e. ki. 18.00 

Hap noes en hytte 
eller lignende som bosted for en 22 ár gammel gutt, til 
leie eller til salgs? 
Fusser gjerne opp. 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL• 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brodhoit, Tomter 	

W4L TIf. 92 26 10 
Bruk VARMEKONTOhos TEXACO  



VIGNETT 

HOST = REGN = INNETID 
KJED[ SEG? NEI, PRØV VAR 

HOBBYAVD[IJNG 

Alt til krydderbinding, gips + former, 
cellovattkuler, perler, fyrstikker, 

klyper m.m. 
Godt utvalg i hobbybøker. 

Host ens bøker har beg ynt a komme, 
nyhet pa !ekesektoren: 

KEYPERS for alle fra 4 ár. 

[ 	]nn coHn:L2 8 
Grendesenteret - 1911 FLATEBY TIf. 92 8721 

Flateby Parfymeri og Solarium 
Bijouteri - strømper 

1. Masses naturprodukt COLOSE 
Nytt hos Oss - MAXELLE 

TIf. 92 85 64 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

12 volt TA 

ilstovsuger 

Kr 105.- 
Peiskubber 6 stk. 

Kr 59.50 
Service fra 11.00-18.00. 
Eventuelt timebe stilling. 

Apningstider: 
Mand.-fred 	 06.30-21.00 
Lard. 	 09.00-20.00 
Sand. 	 09.00-21.00 

TIf. (02) 92 81 32 

Enehakks 
av 

Zt0t?e2R 0 

ITALIA 
/izZ o 

APNINGSTIDER: Mandag 	stengt 
Tirs., ons., tars. 	 kI. 11.00-23.00 
Fre., lør. 	  kI. 11.00-23.30 
Sondag 	  kI. 13.00-21.30 

PROV VAR CATERING 
og var internasjonale meny 

Fersk pizza hver dag (kan tas med hjem) 
Grendesenter, 1911 Flateby. TIf. 92 88 60 

OBS. Alt 1 barnemat, bieler 
og babyartikier 

20% 
hve*r dag hale áret 

FOLG MED PA VAR PRISBOMBE HVER 14. DAG. 
HER ER DET PENGER A TJENE.. 

TIPPING - LOTTO - MEDISINUTSALG. 
Apningstider: A!le dager kI. 10— 18. Lordag kI. 9— 14. 

LIFFORD 

MA7 
1911 Flateby tlf.02.928338 

SUPPEKJOTT 
AV OKSE 
(bibringe, bryst) PR. KG 	KUN KR 

Ukens tilbud
.

Do  

Salget or I gang 
/2 PRIS pa gardiner og stoffer 

Tilbud fredag og lordag: 

20% PAGARN 
GRENDESENTERET GE-TE MANUFAKTUR 1911 FLATEBY 

Flateby Blomster og Gayer 
Erica kr 19.50 Veronica kr 24.00 

Godt utvalg I planter og potter. 
Avska°rne og dekorasjoner. 

Ring din bestilling Iii oss, vi besørger alt 
av blomster i inn og utland. 

'p 
into rf lot, Grendesenteret, 1911 Flateby. TIf. 92 85 44 

Alt I hageutstyr, 
skogs- og verneutstyr 

Eget service- 
verksted 
Utleie av 

havemaskiner 

TIf. 02/92 80 13 

Karisens 
Bilruter A/S.. 

Avd. Hageutstyr 
1911 Flateby 

Tanniege 
Stein Darre-Hansen 

I 

TIf. kI. 9.00-15.00 	  92 87 39 
TIf. utenom kontortid 	  92 80 31 

Grendesenteret, Flateby 

SYKKELSALG 
(Kun 19 sykler igjen) 	20% 
SYRKELVESKER 	  - 20% 
Et part! turndrakter 
(far fra kr 180,-) 

Badedrakter (for fra 158,-) ~NA ±50.60% 
1/1111111 eneBaimn 

i-'ui, uu i-Ni i/U as 
Grendesenteret, 1911 Flateby, 92 88 90 

Hárgele 	  kr 29 
Hãrkur 	 kr 29 
Vãtspray/hãrlakk 	kr 39. 

Grendesenteret, 1911 Flateby. TIf. 92 80 49 

Dame for 449,- 

NA3491" 

Herre far 499, 

NA 399 

KJØP 
MDM 

ORIGINAL 

Viking sponser de norske 
OL-deltagerne med 1,5 mu-
lioner kronergjennom 
salget av Kadett Original. 
Skaff deg seilerstøvelen 
med OL-merket pa. Da far 
du mer enn en topp støvel. 
Du blir OL-sponsor. 

Viking sponser OL-88. 

jeaama 
L 	EP 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 



Regnskap Rørlegger El-installasjon 

ebckk 
d(egnskctpkontor 

Medlem av 
PRFNorske Regnskapsbyrâers Forening 

TIf. (02)92 63 03 
Postboks 24 	 KR 
1912 Enebakk 	Godkjont regnskapskontor 

VI ON ETT 

Svein Gulbrandsen 
Ad i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 82 67 

CAUTE'S TRAFIKK$KOIE A/S 
Opplring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

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

Sjâførskoler Blikkenslager Tanniege 

87 
80 

39 
31 

G Iassmester 

Ski Glassmester-
lorretning A/S 

Alt I glassarbeider. 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Masse A - Kiasse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

OSUALD NODLI 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utf ores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN 1K ERM ESTER 

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

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

EILIG Kj:den av rnto,se,te 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJE(1 BRENOJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165 

Spesialforretninger 

Bitfirma 

Flateby Antirust 
Kj$p 09 salg av biler 

Kommisjori oppul 100% finansbistarid. 
TIf. 02/928070, 1911 Flateby 

Frisør 

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

AnimalHq 
LIJOU, LH' 

KVIKK RENS 
1,9 	. 

ztt ata7-amcZ SEEK-  
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/9283 74 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Rolf NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

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

Understellsbeh., 
karosseri og 
mek. verkst. 

SpesiaIforretnnger 

SELGE FIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt / mur- og oussarbeid. 
TIf. 92 63 46 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 
Alt i mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant - 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvare/Itrykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsà kveldstid 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel. 
bed rifts-rädgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Bevervn. 11 

1 din f. 	1914 Enebakk 
Mob.tlf. 094,11 747 

I1I1lIEFt1 	TIf. 92 48 92 

Enebakk rØrleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS. 

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54 

Erik Kjelgaard 
Varme. sanitr. nybygg og rehabilitering. 

Ut(eie av )ensepumper, vanosuger 
og hoytrykksspyling 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Siw's salong - tIt. 92 80 49 
Grendesenteret - 1911 Flateby 
DAME. OG HERREFRISØR 

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

'dSéo9e 
DAME- OG HERREFRISOR 

SOL - PARFYMERI 
Apent: 

Mand.-fred. 10.00-18.00 
Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-15.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Apent: 

Trio Autoskae 
Vi tar imot lakkering 

og smáskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

VETERINIER 
Skedsmo Dyreklinikk Riis gàrd, KJELLER 

(Skillet fra Fetvn. v/flyplassen) 
Apent fra morgon til kveld 

hele uken unntatt Iord./sond. 
Timeavtale fIt. 06/87 81 92 

Enebakk 
Transformator 

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

K.S YrkeskIar 
Askimv. 1,1820 Spydeberg W TIf 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag dl kI. 19.00. 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

BrOdrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

GS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bit - Etektro 

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



Jubileumstupneping 
SON til arrangren 
LØrdag og søndag avviklet Enebakk IFs smâpikelag 

fotbaliturnering I Kirkebygden. Det deltok i alt 12 lag i 
denne turneringen. 
Allerede i den innledende kampen var det klart at enebakk-

jentene hadde ambisjoner. 1-0 ble resultatet av denne kampen 
som de spilte mot HobØl. Mâlscorer var Hege Anita Johansen. 
Det var Kare Myhre som dØmte  denne kampen, og det var ogsâ 
han som dØmte  finalekampen, som ogsâ ble et oppgjØr mellom 
HobØl og Enebakk. Denne gangen var det hobØljentenes tur til 
A ta revansj, og resultatet ble da ogsâ 1-0 I HobØls favØr.  Men 
sØlv er heller ikke a forakte, og enebakkjentene fortjener ros for 
sin innsats gjennom hele cupen. Det var for Øvrig ogsa Kare 
Myhre som dØmte finalekampen. 
Enebakkjentene ble nr. 3 i pulja etter fØlgende resultater: 

1-0 over HobØl. 
Romsas/Enebakk 2-1 
LØrenskog/Enebakk 0-0. 
I kvartfinalen slo de Drivs smapiker 2-1 og i semifinalen slo de 
Romsâs 2-1. 

Gretchen Abildgaard, 
drosjesjãfør 
- Syns de bar godt nok betalt 
fra for. Misunner ikke lØnna  de-
res, men de bar mange goder ved 
sidenav. 

TroT ikke pa den Gud og Jesus kirken skaper. 

- Er sommeren da 
gifteringene er butt 
sittende pa fingeren, 
sier BjØrg Gaathaug 
og legger til oppklar- 
elsesprosenten 	av 
forsvunnede undula-
ter og hunder har 
vert utrolig hØy. 
Som med de fleste andre i var 
det en ren tilfeldighet BjØrg 
Gaathaug havnet innenfor 
NRK's dØrer pa Marienlyst. - 
Var i 60-Ara, den gang folk kom 
til store studio og var publikum, 
10 og moret seg. Kirkevág hadde 
programmet 20-spØrsmâl,  og her 
var det folk fra grasrota som fikk 
vre med som deltagere. Var nok 
i slutten av 20-árene den gangen. 
- Hadde du tidligere noen Øns-
ker om a ga inn i journalistik-
ken? 
- Selvsagt, men nár man be-
stemmer seg for a fâ barn, til og 
med mange, da er det fØrst og 
fremst de man ma konsentrere 
seg om. Gikk hjemme til alle de 
fire jentene hadde begynt pa sko-
len, og startet sà som vikarlrer 
og kontorassisten pa Stranden 
skole. Seks ár var jeg der for jeg 
tok lrerskoIen; 

LJERERSKOLE 
BjØrg Gaathaug syntes ikke 

det da var vanskelig a begynne 
pa skolen igjen. - Nár du bar 
yenta veldig lenge pa noe du har 
lyst til, da er det meste mulig a fâ 
til. 
- Gikk i tre âr, leste historie pa-
rallelt og fikk tittelen adjunkt. 
Men jobb, nei det var det ikke a 
M. Startet derfor i 1983 pa LØ- 

renskog skole og tok noen fre-
elancejobber i NRK ved sidenav. 

NRK 
Idag er kringkastingen blitt 

fulltidsbeskjeftigelse. Om som-
meren i reiseradioen, den reste-
rende delen av âret kan man lyt-
te til BjØrgs  programmer pa nat-
testid. 
- Et deilig avbrekk a jobbe om 
dagen noen mâneder, sier hun og 
legger ut om hvor spennende 
denne sommeren bar vrt. I fØrs-
te rekke pa grunn av alle de skat- 
ter 	husets 	platebibliotek 
gjemmer. - Jeg og Hanne Skri-
kerud har funnet masse 45-plater 
vi har spilt. Og for fØrste gang har 
responsen pa den utvalgte mu-
sikk kun vrt positiv. Nei, de 
som snakker om at tekster og 
melodier er blitt sâ mye bedre, de 
bar glemt det som var, ler hun 
litt ironisk. 

HUMANETIKER 
- Du har flere ganger holdt da-
gens tale ved borgelig konfirma-
sjon. Er du selv humanetiker? 
Pannen far noen folder og det 

gâr litt tid fØr programlederen 
svarer. - Jo, jeg er humanetiker, 
men dermed er det ikke sagt jeg 
ikke tror pa en Gud. Tror bare ik-
ke pa den Gud og Jesus kirken 
skaper. 
- Hva syns du det er viktig de 
borgelig konflrmanter far med 
seg? 
- Har ingen illusjoner om a gi 
dem den store aha-opplevelsen 
pa de 10-15 minutter jeg har til 
rádighet. Men skulle Ønske de 
som jobber med dette hadde 
râdd over flere ressurser, bade 
penger og folk. Da kunne kurset 
blitt stØrre, kanskje mer dyptgà- 

ende. For det er et viktig alter-
nativ eller supplement til kri-
stendomsundervisningen som 
gir elevene liten innsikt i andre 
religioner og livssyn. Spesielt er 
disse kunnskapene viktige nâ da 
vi stadig far et stØrre  innslag av 
mennesker fra andre kulturer hit 
til landet. Og for a fã sagt det, er 
helt enig med Jervell som sier det 
kommer aitfor fa innvandrere hit 
til landet. Ingenting som gjØr 
meg mer rasende enn folk som 
roper opp om at de tar fra 055 
jobbene.Sannheten er vi ikke 
kunne greid oss uten dem. 

OVERSETTER 
Fritid blir det ikke mye av for 

BjØrg Gaathaug, men om bun 
har noe brukes den ofte til 
strikking. - Ja, og sâ skriver jeg 
endel, smá fortellinger og dikt. 

Glade jenter etter endt dyst: 
Bakerst fra V.: Gry Nilsen, Olaug 
Breier, Ellen Buuer, Nina Tone-
rud, Jane Buer, Siri Marsdal og 
Hege Anita Johansen. 

Men det meste havner i skuffen. 
Du ski Ønner, far sánn enorm res-
pekt for ord i den jobben jeg bar. 
Men har oversatt min fØrste 
skjØnnlitterre bok, "Monkeys", 
eller "Unger" som forlaget har 
kalt den pa norsk. Utrolig spen-
nende, spesielt fordi den unge, 
amerikanske forfatteren bruker 
sá mange bilder og uttrykk. 
Dessut,en utvikler spráket seg I 
takt med handlingen. Blir rart a 
se den ferdig, liggende i butik-
kene. 

- Er du opptatt av det forestâ-
ende valget? 
- Nei, bar ikke tid til det. Men 
lover a stemme. For alt er jo p0-
litikk, til og med den mest be-
visstlØse musikk, sier bun, sluker 
den siste matbiten og lØper inn 
pa et redaksjonsmøte. 

Foran fra V.: Janice Fingal, Hege 
Engerholm, Karin Merete Myhr, 
Pia-Lill Andersen, Kristin Tors-
tveit, Foran: Keeper Hilde An-
dersen. 

He! 
du! 
Nemdstrukturutvalget bar for-

eslãtt godtgjørelsen til politi-
kerne skal mangedobles. For et 
kommunestyremøte der de tid-
ligere bare har fãtt kjøregodt-
gjørelse, foreslãs nã 366 kroner. I 
formannskapet der de tidligere 
fikk 84 kroner, foreslãs nâ 488 
kroner. 
Hva er din mening? 

Tori!! Ulfeng, 
kontorfullmektig 
- Kommer litt an pa hva slags 
mote det er, og hvor lang tid det 
tar. Mener at om man eks-
empelvis er satt til a ta seg av 
budsjett og finansiering, vel, sá 
ma man betale litt for a fA folk 
som bar litt oppe i hodet. Friti-
den for folk idag er kostbar og de 
ma jo betale skatt av det. 

Arild Buker 
Informasjonskonsulent i to-
bakkskaderádet 
- Kjenner ikke situasjonen i 

Enebakk da jeg ikke er herfra. 
Men poenget er vel at det skal 
vaere attraktivt a vre politiker. 
Man far heller gi dem litt goder 
og forvente de gjØr en skikkelig 
jobb. 

Redaks/on og ekspedisJon: 
Klokkerudàsen 1 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 9265 50 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 419 	98 

Annonsepriser: 
1. sIde pr. mm kr 5,55 
AIm. plass pr. mm kr 2,50 
Tekststde pr mm kr 3,45 
Innlev. frist: Rubrikkann,: 
Mandag Id. 12.00 
Forrotrtann Manda9 kI 9.00 

Abonnementspris: 
Kr 100,- pr halvâr, kr 200 pr. ãr. 

Pr! vattele loner: 
Ans. red Marianne Olsen 92 64 15 
Journalist Aslaug Tidemann 92 45 35 
Ann.kons. Bjorg Olerud Pettersen 92 85 23 
Ann. kons. Solveig Eriksen 83 72 56 

Avisen trykkes I Indre Smaalenenes Avis 


