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H denes ende som Iager?
Erverdige Bøndenes Hus er pa konkursens rand. Strørnregninger, kornmunale avgifter og bankkrav strØmmer pa. Kassa er torn. I Øyeblikket ser
Enebakk Bygdeungdornslag, som eier
huset, ingen muligheter til a innfri forpliktelsene. En avgjørelse om husets
skjebne ma tas. Utleie av huset til lagerplass er en mulighet. Saig av huset
en annen! En tredje mulighet er at lag
og foreninger som har tilhold i huset,
og er interessert i at huset beholdes og
opprustes som bygdeungdomrnens
storstue, gir lyd fra seg. Men det haster! 8. oktober har Bugdeungdornslaget
sattsOTm siste frist for avgjørelse av huset skjebne. Da blir det innkalt til
ãpent mote om BØndenes Hus. Innen
den datoen bØr administrasjonskomiteen motta hândfaste signaler fra
brukergrupper som kan bidra praktisk
og Økonornisk for a bevare bygdeungdommens storstue.
Pa et ekstraordinrt
ârsmØte pa BØndenes Hus
sØndag kveld ble den drastiske situasjonen drØftet.
Pa motet var âtte av bygtolv
deungdomslagets
medlemmer til stede. En
av disse representerte administrasjonskomiteen for
Huset, en Akershus Bygdeungdomslag. MØtet ble
ledet av Nils Morten BØhler.
Stor geld

Bygdeungdomslaget
har I dag en lânegjeld pa
115 000 kroner pa BØndenes Hus. 75 000 av disse
ble tatt opp i 83 da det ble
vedtatt en stØrre ansiktslØftning pa huset. 40 000
ble tatt opp i 85 til dekning av fortlØpende utgifter (kassakredittlán). To
ârs avdragsfrihet har man
fátt pa disse lánene, og det
er forelØpig ikke nedbetalt
noe, samtidig som det i tillegg er utestâende fordringer pa huset pa til
sammen 33 000 kroner.

6 000 kroner, men 11500,
og fly sØknad om oppdekking av driftsunderskudd ble sendt til kulturMen denne Økonomiske si- kontoret, som sendte sØktuasjonen er driften av naden over til formannBØndenes Hus mer enn skapet. Derfra ble sØknaBygdeung- den tilbakesendt kulturEnebakk
domsiag med sine 12 med- styret som behandlet denlemmer kan greie. Det var ne i mote 10. september.
det skjØnn enighet om pa 5 000 kroner ble bevilget
til BØndenes Hus, som altsØndagens mote.
sà nâ opererer med utestâende fordringer pa
Okt drifts underskudd
33 000 kroner.
Diverse henvendelser til
kommunen v/kulturkontoret med forespØrsel om
tilskudd til dekning av noen av utgiftene har heller
ikke resultert I floe.
Allerede i 86 sØkte administrasjonskomiteen for
BØndenes Hus kulturstyret om tilskudd til dekning av driftsunderskudd
pa Ca. 6 000 kroner. SØknaden ble avslátt under
henvisning til tildelt
grunnstØnad pa 20 0000
kroner for 86. 11987 ble tilskuddet til huset redusert
til 10 000 kroner. Na var
den økonomiske situasjonen prekr. I begynnelsen
av mai i âr var driftsunderskuddet ikke lenger

sentantene uttrykk for at
de kunne bidra med rydding og smá vedlikeholdsoppgaver. Det mest konkrete som kom Ut av mØtet var at kunstforeningen
sa seg interessert i d bruke
Huset som fast tilholdssted for sine medlemmer.
Administrasjonskomiteen
var ogsa interessert i en
slik avtale med kunstforeningen, men av hensyn til
annen utleie kunne det ikke bli snakk om for mange
faste installasjoner.

Mote med brukerne

Allerede i juni i ár var
det kiart for administrasjonskomiteen for BØndenes Hus at katastrofen var
nr og at det hastet med a
fmne fram til tiltak som
kunne bringe nytt liv og
fly kapital til huset.
Forefinger og lag, samt
kulturkonsulefit ble innkalt til mote pa BØndenes
Hus for a drøfte situasjonen og en eventuell framtidig driftsplan. Det mØtte
representanter fra Landbrukslag, Hagelaget, Bondekvinnelaget og Enebakk Kunstforening. Dengang ga flere av repre-

Utleie til kunstforeningen ville ogsa bety
konstant oppvarming av
det store, trekkfulle huset
fordi foreningens medlemmer skulle bruke det
som verksted/atelier hvor
de kunne stikke innom og
arbeide nar tid og lyst var
tilstede. Kunstforeningen
har imidlertid na sagt fra
til administrasj onskomiteen at det er uaktuelt for
dem a leie pa BØndenes
Hus.
Kroken pa dora?

Timeglasset er i lerd
med a renne Ut for Bønde-

nes Hus. Det aerverdige
bygget sthr der, tomt og
kaldt og venter pa sin
skjebne. Bygdeungdomslaget har skrumpet inn til
en liten Ilokk pa 12 personer, utleiefrekvensen
har sakte men sikkert gatt
ned. Den eneste faste utleien er utleien til HV I Underetasjen. Men selv et
tomt hus trengert vedlikehold. I ar har det dreit seg
om smavedlikehold ute og
inne, drenering, og omlegging av fly kloakkledning.
Konklusjonen er grei:
Bygdeungdomslaget overlever uten BØndenes Hus.
Men bygdeungdommen
Ønsker ikke a gi opp huset.
De fØler bare at de ikke
har noe valg. Dersom
administrasjonskomiteen
ikke innen 8. oktober far
kiare signaler fra brukerne
om at de er villige til a tra
til Økonomisk og pa andre
mater for a redde BØndenes Hus, blir det kroken
pa dØra for et av Enebakks tradisjonsrike kulturhus.
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FRITT FORUM
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for
lange innlegg etter beste skjønn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og
ad resse.
SØndag 4. oktober
Enebakk
Enebakk kirke ki. 11.00:
Fam.gudstj. v/Helgheim. Utdeling av
-Min Kirkebok>< til
4-áringer. Kirkekaffe.
Mari kirke ki. 11.00:
V/gen.sekr.
Lyder
Johs. Verne. Det Blá
Kors I Norge.

Torsdag 1.10.
U) 19.00 JEAN DE FLORETTE,
DEL I kr 20,-.
Søndag 4.10.
B 5 ár) 16.30 EMIL I LONNEBERGET GRATIS
U) 18.30 MANNEGUIN
V) 20.30 GJOK OVER GJOK

Hege er nâ ikke lenger alene.
Hun har fátt en stor lillesØster, Lene.
Sentralsykehuset
den 24.9.
Frank og Bente
Johannessen

PLAKATEN
IL Driv jubileumsstevne

Mjrbanen 3.10. Se annonse.
Barneleikarringen

starter opp igjen 30.9. Se
annonse.
Betel

Husk ukens mØter. Se annonse.
Flateby kino

viser denne uken bl.a.
Emil i LØnneberget.
Folkebadet ãpner

sine porter 2.10. Se annonse.
Misjonshuset

Bibeltime fredag. 2.10. Se
annonse.
IL. Driv Fotball

Arsmøte 6.10 ki. 19.00,
Mj r ungdomsskole.
Enebakk kommune

har informasjonsmøter. Se
annonse.
Nrradio

i radio.

Se annonse.

Hva skjep med ABC—
bank P A Flateby?
I et intervju pa fØrste side i Vignett den 23.9.87 ápner styreformann i ABC-bank Enebakk, Jan
Otto Veiseth med en bredside
mot forretningsdrivende pa Flateby Grendesenter. Den som har
satt sitt navn pa, og tatt ansvaret
for det som herr Veiseth kritiserer er undertegnede. Som representant for Flateby Grendesenter fant jeg de rykter herr Veiseth
nevner, svrt alvorlige for
ABC-bank. Dersom de skulle
medfØre riktighet yule de dessuten ha stor innvirkning for mange andre nringsdrivende og folk
flest pa Flateby. Pa bakgrunn av
dette fant jeg det bekiagelig nok
som min plikt a gjore ABC-bank
oppmerksom pa dette, samt og gi
banken en skikkelig anledning
til a avsanne ryktene. At herr
Veiseth oppfatter dette som en
<<uvennhig handling- bekrefter til
fulle at herr Veiseth og jeg har
helt forskjellig oppfatning av hva
som er gjeldene spilleregler mellom samarbeidspartnere innen
forretningslivet.
Foretrekker
herr Veiseth a leve i uvitenhet
nâr det verserer negative rykter
om den bedrift han er styreformann for?
Jeg er likevel svrt takknemlig
for at ABC-bank stilte opp pa et
samarbeidsmØte for Flateby
Grendesenter og redegjorde for

bankens aspekter.
I fØlge intervjuet i Vignett kan
man ML inntrykk av at det man
vurderer er en utvidelse av návrende banktjeneste pa Flateby
med ogsá minibanktjenester,
men av herr Veiseths redegjØrelse pa nevnte mote ble det etter
min mening uten tvil klargjort at
det han er i sang med a vurdere
er en omlegging fra bemannet filial til miniBank.
Nár herr Veiseth reagerer sá.
skarpt som han gjØr pa at vi stiller spørsmâl til banken, ma det
etter min mening bety at ABCbank hadde til hensikt a gjennomfØre sin vurdering med eventuell nedlegging av bemannet filial pa Flateby uten a informere
eller ta sine samarbeidspartnere
med pa rad. Herr Veiseth mener
kanskje at det er en bedre form
for samarbeid?
Det har ogsa kommet fram at
det ikke er lokalbankens styre
som avgjØr bankens driftsform i
Enebakk, men at det er det ABCbank sentralt som avgjØr. I den
forbindelse har jeg til slutt 2
SpØrsmal:
1. Hvem eide Enebakk Sparebank for den ble slàtt samrnen
med Oslo Sparebank?
2. Hvem eier ABC-bank Enebakk
i dag?
Halyard Waade

Miversangen
Tone: Hvor I verden du gàr

Nei, hvor vakkert det er, ved det speilbianke Mjcer
Er du tung i ditt sinn kom cia hit
Har du synet der til, se ciafrydes du vii
ved naturen set skjØnn og sã rik
Sett i bàten deg ned, la det glide avsted
mellom linjer og siv langs ved strand
Der gjØrfisken sitt sprett, og hist villanden lett
seg flu boltrer i speilbianke vann
Og de velbygde hjem, som du ser titter frem
meilom birker og gran hist og her
Sã og skove ogfjeil, flu i hØstlige kveld
reflekteret i vannspeilet er
Her er vakkert i Mari ifullmàneskjcr
se den sØlvrene bro over Mjcer
Fra den dypmØrke bukt, frem en bat glider smukt
og for en lysning der er
Opp av bakken vi gàr, nu ved skolen vi star
tyss hØr jublende toner fra smâ
De har sangtime nu, og oss rinner i hu
barneminner, fortryllet vi star
Vend set blikket dernest, opp mot kirken vi vest
Se dens spir peker opp i mot sky
Og den maner vort sind til at kikke litt inn
i det himmeiske herlige ly

grsa

Ikke Johannessen,
men Johansen

Helene Olsen

Kjell Runar Johansen er tilsatt som konstituert banksjefi ABC-bank.
Banksjefen i ABC-bank
i Enebakk heter ikke
Frank Johannessen slik
Vignett kom i skade for
skrive i forrige utgave.
Konstituert I denne stilhingen er KjeIl Runar Johansen.
Vignett bekiager tabben
og bringer her en kort
presentasjon av Johansen.
Kjell Runar Johansen er født
og oppvokst utenfor Larvik. I
1964 flyttet han til Oslo for a begynne a studere sosialØkonomi
og etter ferdige studier har hans
virke innenfor bankvesenet vrt
mangsidig. I 1971 startet han i
Kredittkassen og ble senere ansatt
i
Den
Norske
Bankforening. - Reiste land og
strand rundt og prediket bankenens budskap, forteller han.
I 1980 begynte han i Fellesbanken og hadde i denne peruoden kontakt med samthige av
landets sparebanker. - Er vel
derfor en av de fA som har vrt

a

innom ahle sparebanker i hele
Norge.
Tiden u Fellesbanken ledet opp
til dagens ABC-bank og her var
Johansen med fra ide til forhandling. Na nrmer banken seg
sin toarsdag og resultatene sier
Johanj)4j-V- A
eW
pa at det de gjorde var riktig.
INTERNT TILSATT
PA spØrsmalet om hvorfor han
na har sØkt seg til Enebakk sier
den konstituerte banksjefen han
ble tilsatt internt. - I 1986 ble
det sØkt etter fly baflksjef, men
ingen kvalifiserte mehdte seg.
Frank Johannessen ble dermed
ansatt som kontorsjef, men formelt har det etter denne tid ikke
vrt ansatt noen banksjef.
Han kan ikke svare pa spørsmàhet om hvorfor man ikke na
har gatt ut etter ny banksjef,
men forklarer han bare er midhertidig tilsatt. - Kommer hvertfall til a bhi her frem til varen,
sier han og hegger smihende til
han har lest gjennom fØrste bind
av bygdeboka fra Enebakk.

Onsdagens tekst
A stole Pao Herren
Jer. 17, 7-8
Bibehen taler i forskjellige bil- ste bhadene.
Vi trenger nring for vart liv
der om det menneske som setter
sin lit til Herren. Her sammen- med Gud, og vi trenger et anhignes dette mermeske med et tre kerfeste for vart liv. Hvor ofte
som er plantet ved vann og strek- opphevde vi ikke at hivet kunne
ker rØttene mot bekken. Treet mote med store pakjenninger?
trenger vann for a leve, shik aihe Mange av de som opplevde shike
hevende organismer har behov svre tider, fant kraft i dette at
for det. Nar sommersolen brente Gud er med og gir hp i aihe
uke etter uke, var det ofte at tre- situasjoner. Jesus sa det: Se, jeg
et visnet og dØde i en Ørkenland. er med dere ahhe dager inntil verRØttene fant ikke vann. Annerhe- dens ende. sa ha oss da ghede oss
des er det med treet ved en bekk. over at vi eier en trØstegrunn i
Hvor mye solen stekte, var det Jesus Kristus.
treet like frodig, for vannet fuhgte
S.H.
de minste karene Ut til de ytter-

VIG N EU

Ukens spaltist

i 60

To km inne i en tunnel oppunder Jostedalsbreen i arbeid med
A reparere en tunnelboremaskin,
fekk jeg forrige uke vite at jeg var
utfordret til ukens spaltist. Fristen matte naturlig nok forlenges,
og det synes jeg ma bli en fast
ordning. Ikke alle kan ta en slik
oppgave pa sparket. Etter a ha
roet meg ned og tenkt over saken, har jeg bestemt meg for a
skrive om vann. Det bar sin naturlige ársak, bade min fritid og
daglige arbeid bar noe med vann
A gjØre. Funderer man videre, finner man snart ut at bade mitt liv
og alle andres liv er avhengig av
vann. Uten vann ingen planter,
uteri planter finnes ikke livsgrunniag hverken for dyr eller
mennesker. Det bar seg slik at
jeg er formann i Flateby Vannverk. Dette vervet tar det meste
av min fritid, som i sin tur gàr ut
over Samf.huset hvor jeg er vedlikeholdssjef, og er derfor mm
da.rlige samvittighet.
Som de fleste her i bygda vet, er
vii ferd med a fullfØre et moderne
renseanlegg. Ferdigbefaring skal
finne sted den 8. okt. ForundersØkelser og prØverensing begynte for Ca. 3 àr siden. Byggearbeidet startet sist hØst, maskinog utstyrsmontering har pagatt
fra febr. til mai I âr. Det bar tatt
lengre tid enn planlagt A M alt Utstyret montert. Dette skyldes at
flrmaet som leverer anlegget er
nedlesset med arbeid og har for
fa fagfolk. InnkjØringsperioden
bar vrt lang og full av skuffelser, slik sett bar det vrt en hektisk sommer. Anlegget har en del
avansert elektronikk som er nØdvendig for prosessen, saint automatisk drift som skal kreve lite
tilsyn. Dette betinger i fØrste rekke stabil strØmforsyning og den
kunne vrt bedre.
Den stØrste plagen bar likevel
vrt overspenning pga. tordenvar. Den 15. sept. var det et nytt
tordenvr (det 4. i sommer). Det
satte viktige deler ut av spill, og
det er klart behov for a montere
mer beskyttelse mot overspenfling. Trass I motgang fungerer
renseprosessen om ikke sá driftsikkert som Ønskelig, og vi leverer vann som er renere og av bedre kvalitet enn fØr 15. mail âr, da
det gamle anlegget ble utkoblet,
og vannet ledet gjennom sandfllter. Vi har sa smatt begynt a hape pa gode nyheter fra forbrukerne i stedet for klager, men det bar
uteblitt hittil.
Det er stor byggevirksomhet
her p Flatehy med nye tilkoblinger utenfor var kontroll.
Blant annet tomtefeltet pa Bergskaugjordet som trykkprØves
og tilkobles i disse dager. Dette
har tilfØrt ledningsnettet en
ukjent mengde slamm som har
resultert i misfarget vann for en
del husstander i det siste.
Nar dette skrives den 25. sept.,
bar vi vrt utsatt for et uhell
med for hØy klortilsetning. Det
nye apparatet som skal dosere
klor i forhold til vannforbruk, ble
tilkoblet dagen for har sviktet av
ukient grunn, og trolig dosert 4
ganger beregnet mengde som
skal vre 0,5 gr/m3 vann. Feilen
ble oppdaget om morgenen etter
en mengde telefoner, og tilfØrselen ble avstengt. Lukt og smak
vil forsvinne etter noen timer avhengig av vannforbruk og be-

Ukens, filmep
Flateby Kino har viet
oktober mined til barna
og Astrid Lindgrens
8O-ârsjubileum. I samarbeid med skolekontoret,
kulturkontoret,
biblioteket og Enebakk
Flateby Kino starter opp allerede fØrstkommende sOndag med
Astrid Lindgrens kjente skikkelse, Emil. Filmen -Emil i Lønneberget>> blir vist som GRATIS
FORESTILLING, og nrmere
presentasjon av denne filmen
skuiie vre unØdvendig.

liggenhet. Vi bekiager hendelsen
som er leverandØrens skyld, men
várt ansvar. Vil nâ forlate drikkevannet og se pa vannet som
Norges største naturressurs, evig
fornybar og forurensingsfri
energikilde.
Norge bar heldigvis utnyttet
dette fortrinn. I lØpet av Ca. 80 ar
har billig vannkraft lagt grunnlaget for all industri og det velstaridssamfunn som vi tar som en
selvfØlge i dag. Noen vii hevde at
oijen i NordsjØen er like viktig for
landet. Vel bar den tilfØrt Norge
store verdier de siste 10-15 ár,
men dessverre med den store
ulempe at kostnadsnivaet i Norge har Øket og gjort det meste av
var tradisjon - eller mdustri
uiØnnsom.
Gjennom mitt arbeid, kjenner
jeg et moderne kraftanlegg, som
nâ er under bygging, litt fra innsiden. Nemleg Jostedaisanlegget, pianiagt ferdig 1989-90. Anlegget blir lagt inn i fjellet og vii
bli nesten usynlig. Norge er ledende i verden pa dette omrâdet,
takket vre vâre massive bergarter. Det bores og sprenges til
sammen Ca. 60 km tunnel av ymse tverrsnitt. Inntaket ligger i
1200 m hØyde, og netto fallhØyde
blir 1180 meter. Det skal installeres en Peltonturbin som yder
275 MW. For a illustrere dette tallet pa en annen mate, sa tilsvarer
det 12 stk. meget store dieselmotorer som brukes i de stØrste
tankskip. Disse motorer ville 110pet av en time forbrenne 48 tonn
oije og Ca. 1100 tonn pr. dØgn. Pa
samme dØgn passerer 2,4 mill. m3
vann turbinen like rent og uberØrt til Lusterfjorden etter a ha
produsert Ca. 6 mill. kWh. Neste
sommer er det samme vannet
igjen pa Jostedaisbreen ved solvarmens hjelp klar til ny innsats.
Like viktig er anleggets levetid
og driftsikkerhet. Fjellaniegget
er evigvarende og maskinene gar
i 30-40 ar uteri store reparasjoner.
Jeg er enig med Olav Selvaag.
Vannkraftutbygging er lØnnsomt
uansett kostnad nar alle fordeler
blir verdsatt riktig. Luftforurensning ma fra nà av veie tungt i en
kostnadssammenligning med
andre energikilder. Vi kan ikke
ienger ture frem pa samme mate
som vi har gjort de siste 40 ar.
Som neste spaltist utfordres
Chr. Oppegaard. Han vet mye
om en annen viktig nring,
nemlig skogbruk.
Pal Rust

Arinonser leses av folk flest

2 torsdagskvelder denne
màneden bør sã mange
som mulig komme seg
opp fra sofakroken. Disse
torsdagene vises nemlig
den kjente, franske storfilmen <<JEAN DE FLORETTE>>, del I <<Kilden i
Provence>> og del II <<Manon og Kilden>>, med bl.a.
Yves Montand og Gerard
Depardieu.
Handlingen foregar i en iiten
landsby i Provence hvor vi mØter
Ugolmn som har en drØm i livet,

Husmorlag vii det bli avholdt forskjellige aktiviteter spredd over store
deler av Enebakk. (Det vii
i denne forbindelse bli
sendt ut egen folder.)

Emmir
I LONIEBERM

:

en fortelhnQ av
ASTRID LINDGQEN
fortdll av
4NNE-CATH VESTLY

nemlig a dyrke nelliker. For a
kunne realisere drØmmen trenger ban en gard hvor det fmnes
en vannkilde. Garden ban kjenner til blir overtatt av bymannen
Jean de Florette, som slâr seg
ned sammen med sin kone og
datteren Marion. Le Papet (Yves
Montand) og Ugolin pØnsker ut
en plan som er like uhyggelig
som den er smart. De finner kuden og sØrger for a tette den
igjen... Det skal ikke ropes mer
her! Avse belier torsdag 1/10 og
15/10, du kommer ikke til a angre!

IVYTT FRA
BYGNINGS
RADET
Aud M.Øen bar fatt byggetillatelse for oppføring av enebolig I Haresvingen i Ytre Enebakk
GØren Vollan har ftt byggetillatelse for enebolig i HØgdaveien
7 pa Flateby.
Torgeir Overland liar ftt byggetillatelse for enebolig i HØgdaveien 3 pa Flateby.
Lise og Jan-Petter Bergskaug
har ftt byggetillatelse for enebolig i Engaveien 29 pa Flateby.
Thore Magnussen bar f.tt byggetillatelse for enebolig i Kiokkerudasen 2 i Kirkebygden.
Dorethe og Leif BØhler har ftt
byggetillatelse for
generasjonsbolig pa eiendommen ødegarden.
Dag Melheim bar ftt byggetillatelse for enebolig i HØgdaveien
6.
Torn Pedersen har f.tt byggetillatelse for hytte og garasje pa
Katerud. Eiendommen ble fradelt som hyttetomt 11963 og ligger i kommuneplanens omráde
avsatt til jord og skogbruksformál.
Lalla E.Johnsen liar ftt byggetillatelse for tilbygg til hytte
pa eiendommen Bakken i Ytre
Enebakk..Eiendommen ligger i
kommuneplanens omrade avsatt
til jord og sdkogbruksformal.

U-filmen denne uken heter <<MANNEQUIN>>, eller
som noen uttrykker det;
<<Noen gutter har ailtid
flaks.>> Musikk av Starship, -Nothing's gonna
stop us now>>.
Handlingen: Jonathan vii hele
tiden vise sine kunstneriske ferdigheter, noe som fØrer til at ban
GJØK OVER GJØK - SpØk,

spenning og hØyt tempo i kjent
Bette Midler-stil. Skuespilleryrket kan vre fullt av farer, bare
spØr Sandy og Lauren, som til sin
store skrekk oppdager at de pa
samme tid bar hatt et forhold til
den samme mannen - som plut-

blir sparket fra den ene jobben
etter den andre. Mens han arbeider i et firma som lager utstiliings-dukker, kreerer han en dukke som star for bans kunstneriske og kvinnelige ideal. Han mister henne og tinner henne igjen i
et utstillingsvindu og til sin store
fryd oppdager ban at dukken
hans blir levende etter stengetid
- men bare nar ingen andre ser...
selig forsvinner under mystiske
omstendigheter. De blir tvunget
tIl
reie sarrimen over hele
kontinentet for a finne igjen sin
Romeo - han far velge mellom
dem! Men felles skjebne felles
trØst.

Even Ungersness liar f.tt byggtetillatelse for garasje i Grevlingveien 5 i Ytre Enebakk.
A-bygg AIS liar ftt byggetillatelse for oppfØring av fire eneboliger
i Sm.ttaveien pa Flateby. Det
dreier seg om fire like 2 etasjers
trehus. Fradeiing av tomtene er
tidligere godkjent i bygningsradet.
Bjarne Simonsen bar ftt byggetillatelse for hytte pa eiendommen Nygard i Ytre Enebakk. Emdommen ligger innenfor kommuneplanens hytteomrade Tangen.
Frank Johannessen bar f.tt byggetillatelse for garasje i Furuveien 19 pa Flateby.
Finn Torstensen bar Mtt byggetillatelse for garasje pa eiendommen Haugveien 35.
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Kirkebygden ungdomsklubb:

VIGNETT

Nye fopskpiftep for
Opiften I gang otter dugnaden sppoyting av skog
Fra 1.1.1988 innføres det
nye forskrifter for sprøyting av skog.
De stØrste forandringene
er at det blir meldeplikt
for sprøyting av alle arealer over 15 daa. FØr var
det bare meldeplikt om
man skulle sprøyte fra
luft. Det ma meldes fra til
herredsskogmesteren 1 ãr
for sprøyting skal finne
sted, slik at bade lokale
helsemyndigheterog
fylkesmannens miljØvernavdeling far anledning
til a uttale seg om det omrádet som skal sprØytes.

Fire av de som nà styrer skuta: Fra h. Hege Kittelsen, kasserer, Even Ralger, formann, Jannicke Wennevold, sekretcer og kiubbleder Ulf Andersen.
Kirkebygden ungdornsklub
er gjenâpnet etter et halvt àrs
oppussing.
Mandag kveld var fØrste klubbdag etteransiktslØftningen, og
det var stor oppsiutning pa ápningsdagen.
Hvor mange dugnadstimer som
er gâtt med, har kiubbleder Ulf
Andersen ikke oversikt over,
men kasserer Hege Kittelsen kan
fortelle at det er medgátt 50.000
til
oppussing av lokalene i 2.etasje
over kommunens vedlikeholdsavdelings lokaler pa Nesset
hvor kiubben har hatt tilhoid de
siste fern árene.
Det er ikke bare lokalene som er
nye i Kirkebygden. Ogsa lederne
er nye. D.v.s. helt nye er de ná ikke da, for Ulf Andersen var
klubbformann inntil han overtok
1/4 kiubblederstilling for 14 dager
siden. Den andre 1/4 klubblederstihingen innehar Willy Larsen,
som har vrt deltidsleder i klubben i en ârrekke.Ny klubbformann er Even Ralger.

-Du kan fortelle at vi ogsa har
innfØrt rØykeforbud her, sier Ulf.
Ma noen ha rØyk far de gá utenfor. Her vii vi ikke ha det. Vi har
tatt konsekvensen av at mange
7. og 8.klassinger ble vervet til
rØykere nettopp her i klubben,
fordi en del av de eldre medlemmene rØykte. Det vil vi ikke
ha noe av. Foreldrene skal kunne
vre trygge for ungdorumene sine nar de er pa kiubben. I tillegg
til dette er det en fordel for alle.
Det er ikke til a unnga at rØyking
i klubblokalene medfØrer svimerker og sneiper rundt omkring. N
slipper vi dette problemet.
-Hvilke planer er det for driften
framover?
-ForelØpig skal vi ha apent tre
kvelder i uka, mandag onsdag og
fredag. Fredag kjØrer vi ren disco, de andre to dagene forsØker
vi med lavere musikk og endre
aktiviteter, sier Ulf.-Vi kommer
ogsa til a forsØke a holde apent
lØrdag ettermiddag etterhvert.
- Kanskje prØver vi a fd i stand
en biljardgruppe, hvis det er

stemning for det, sier Even.Og
bra er det, for riktig trivelig er det
blitt i kiubblokalene Discorommet er holdt i svart og rødt. Svarte vegger og rødt tak. Her er det
snekret solide nye gulv og veggfaste mØbler - bord og benker.
KjØkkenet har ogsà fátt sin ansiktslØftning. Her er det fine lyse
farger som dominerer. I opphoidsispillerommet er det naturfarget strie pa veggene, og her
har det ogsa kommet nytt biljardbord, hvor aktiviteten var
stor da Vignett var pa snarvisitt.
øvrige lokaler er ogsa i sort og
rØdt, og fine rode gardiner gjør
seg godt over alt.
Nar det gjelder dugnadsviljen
blant klubbmedlemmene underveis, var den bra i begynnelsen,
men mot siutten av arbeidet er
det stort sett de samme som har
gatt ig.jen. Her som ellers.-Willy
er det eneste voksne som har
hjulpet oss her, sier Even, men til
gjengjeid har han gjort en kjempeinnsats.

Ellers medfØrer de nye forskriftene ikke ytterligere forbud i forhold til dagens lover og regler,
men ogsa rutinene for gjennomfØring av sprØytingen er forandret. Mens det tidligere bare
var retnigslinjer for utfØring av
sprØyting fra luft, blir det fra
1 .j anuar ogsa retningslinj er for
hvordan sprØyting fra bakke skal
utfØres.
Endelig rnnebrer de nye forskriftene ogsa skjerpede rutinger
for merking av sprØytede felter.
-Hvordan tror du de nye foraskriftene vil bli motatt blant
skogeierne, herredsskogmester
Aasmund Jahr?
-Jeg kan tenke meg at det I fprste rekke vii fØre til redusert
sprØyting av skog fordi man ikke
er tidlig nok ute med a melde ifra
Hensikten med de nye forskriftene er at bade heisemyndighetene, miljØvernmyndighetene og
skogbruksmyndighetene skal
kunne ra en bedre oversikt. For
ogsa nâr det gjelder felt pa mindre enn 15 daa blir det innfØrt meldeplikt i ettertid.
-SprØyting av skog er omdiskutert. Hva er aiternativene?
-Sauebeite er et alternativ som
er aktuelt i Enebakk. Ellers er alternativet til sprØyting stort sett
A rydde bort uØnsket vegetasjon
mekanisk. Det blir for det meste
gjort. Enebakk bar totait 140.000
daa skog. hvorav 271 daa gjennomsnittlig ble sprØytet i penoden 1976 -86. Det tilsvarer 1/2
prosent av vârt totale skogsareale. Selv om sprØyting oppfattes
som ufarlig sâ langt, er det ingen

som Ønsker at sprØytingen skal
gripe om seg. Men det ville vre
praktisk vanskelig a rydde alle
omrader manuelt, ikke minst viile det bli vanskelig med arbeidskraft. SprØyting er biliigere, og
det bar lengre virkning fordi de
dreper rota. Med manueli rydding vokser kratt og gras fort til
igjen, og kan komme til a kvele
granskogen dersom det ikke blir
fjernet. I alle tilfehie hemmer det
veksten, og produksjonen av nyttig virke blir mindre. Faktisk kan
veksten forsinkes med 10-15 âr.
Det er klart at det far Økonomiske fØlger.
- Du sier sprØyting er ufarlig etter hva man vet sa langt. Er det
sa sikkert?
-Det viser seg jo stadig at ting
man har oppfattet som ufarlig
kan ha bivirkninger pa lang sikt.
Men sa langt betraktes det stoffet vii dag benytter til sprØyting i
skog som ufarlig. Glyfosat, som
vi bruker til sprØyting er godkjent, og utprØvd i Norge og andre land gjennom 10 àr.
-Hva med virkningen pa skogsbr. Det er umuiig a vite hvor
det er sprØytet og nar.
- En av de tingene de nye forskriftene krever er nettopp bedre
merking av sprØytede omrader,
sier Jahr. De fleste tester som er
utfØrt viser at det skal uhynlige
mengder sprØytet br til fØr det
bar skadevikrninger.
blir mest berØrt av prØyting
fordi det er den bra som vokser
i omrâder man sprØyter. For f.eks
tyttebr er det overhode ikke
noe problem.
Hvis man plukker bar pa et
sprØytet omrade de fØrste dager
etter at det er sprØytet, er det
vanskelig a oppdage det. Etter
tre dager vil imidlertid brene
bli misfargede slik at sprØytingen er lett a oppdage.

-

Jeg er klar over at det er tiistede
stor skepsis til sprØyting i utmark generelt, sier Jahr, og mye
gar nok pa det fØielsesmessige.
SprØyting blir brukt overalt i
landbruket. Og jordbrakre blir
jo, sprØytet, men folk bar fâ betenkeiigheter med a spise barene.
Deter ikke noe spesieit Ønske om
A sprØyte i utmark,

men deter .-n av de muligheter vi
har til a pleie skog, sier Jahr.

Ja til Akershus Reisehvsrãd
Det ble i kommunestyret mandag enstemmig
vedtatt Enebakk slutte
seg til forsiaget om opprettelse av Akerehus Reiselivsrad. Som kontaktperson ble ordføreren
oppnevnt.

Glade for <ny>> klubb. Fra v. Gry Adolfsen, Monika Matsen, Ann-Mari Klokkerud, Lillian Larsen, Ronny Brunstm.

Enebakk kommune har
mottatt invitasj on til stiftelsesmØte for Akerhus Reiselivsrãd 1.oktober. Et intrimstyre har her foretatt en fyldig utredning av saken og
blant annet forsiag til vedtekter. Her har Lucie Paus
Faick sittet som medlem.
Det blir bedt om en bevilling pa en krone per innbygger i kommunen.

Râdmannen sier i sin kommentar reise1ivsnringen i
Akerhus er dârlig utbygd og
at en samordning av de ressurser som finnes i den enkelte kommune vii kunne Utnyttes til positive og varige
tiltak.

BLI FADDER!
Fadderskap betyr
rnye pa kort sikt
og har virkning
langt inn i framtida.

I

REDD BARNA
Tif.: (02) 4146 35
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NIERINGSAREALE PA FLATEBY

LAMPESPESIALISTEN i Strømsvn. 28, Strommen

PRISEN HEVET
Det ble i kommunestyret
mandag vedtatt a heve
prisen pa naringsarea1
pa Rud pa Flatebytil 120
kroner per m2 fra 1.1 1988.

salget og at pris pa nringsareale varierer sterkt i Follo og Romerike. Det nevnes det ikke ser
Ut som de omrâder som er billigst
er lettest a selge og at kommuner
som har press pa arealer selger til
rundt 300 kroner per m2. En slik
pris yule vre umulig pa Flateby, men tomteprisen anbefales iikevel hevet med bakgrunn i
prisstigning og den Økte interessen for omradene pa Flateby.
Tomteprisen ble i 1983 redusert fra 85 til 70 kroner.

Enebakk kommune har nringsareale i ødegárdslia og Rud
pa Flateby. Tomtene i Ødegârdslia er alle solgt, men pa Rud
er det rundt 40 daa. ledig areale.
Enebakk har lay egendekning av
arbeidsplasser og et av virkemidlene er a selge rimelige, ferdige
opparbeidede arealer.
Radmannen anbefalte prisen
Det nevnes i saksfremstillin- nâ blir satt til 120 kroner per m2,
gen at ogsâ mange andre fakto- et forsiag som ble enstemmig
rer enn pris er avgvjØrende for vedtatt.

Holstad tilbake
fra SOP=Afpika

W I 000-vk av lamper i 3 etasjer!
PartiskjermerVi selger nâ.'
A '......p_se. W1011
.med opptil
Takiampe
Ira kr

95.-

I juni reiste Ottar Holstad sammen med kona
Gudrun til SØr-Afrika for
A bygge kirke. Na er prosjektet over og de sitter
atter i sin stue i Ytre. Her
kan de titte tilbake pa bilder blant annet fra innvilsen som var den
20.september.
Forstâelig nok var Ottar pa innvielsen en av hedersgjestene, og
gayer ble gitt bade han og kona
fra landsbybefolkningen. Sermonien ble tolket fra sulu til engeisk
og engeisk til sulu, men ekteparte som ikke kunne noen av delene fikk det hele oversatt av enebakkingene som er bosatt der
nede, Roar og BjØrg Hoist. Etterpa var det mellom 350 og
400 stykker innom og spiste, forteller Gudrun. - Mange var fra
Lokeisen der kirken ligger, men
noen kom ogsa utenfra. Selvsagt
var en del bare innom for a fâ
mat.
Befolkningen kan Ottar fortelle var svrt takknemlige for at
kirken ble bygget, og noen nega-

a

tiv respons kan han ikke Si de har
fart. - Til og med ikke-troende
lânte bort stolene sine og bar til
kirken innvielsesdagen, forteller
han.

LrA74rEu ET
Stremsyn. 28- Strsmmen - tit. 06/81 8277

Forsiag om folkeavstemming for mottak av asylsøkere

MA,SSIV MOTSTAND
En massiv motstand møtte FrPs Øyvind Strom da han i en interpellasjon under kommunestyret mandag fremmet forsiag om en veiledende folkeavstemmig for mottak av flyktninger/asylsøkere.
Foslaget ble første gang fremmet da sak om flyktningemottak i Enebakk var oppe I kommunestyret I juni. Det ble da nedstemt og oversendt formannskapet der det ble avvist. Na spurte interpellanten om
ordføreren finner det riktig formannskapet avgjør en sak av slik karakter, og om ordføreren finner noe i veien for at kommunestyret kan
vedta a avholde veiledende folkeavstemming.
øyvind StrØm sa blant annet at vi nâ star overfor et
helt ukjent fenomen i Enebakk kommune - Dette er
mennesker fra helt andre kulturer som skal innpasses i
vârt daglige liv. Slikt skjer ikke over natta ved et kommunestyrevedtak.
Han stilte blant annet
spørsmál bolig, skole samt
helse og sosialhjelp, og mente
man ikke burde forhaste seg,
men prØve a unngã a tre et
vedtak nedover hodet pa
sambygdinger. - La oss i den
kommende periode arbeide
aktivt for a bedre bo-, helse
og skolesektoren og eventuelt, nâr forholdene ligger
tilrette for det, ta saken opp
igjen.

Ottar Holstad sammen med de andre som hjalp til
bygge kirken Reggie, Even, Sam og Hans Christian.

rabatti

IKKE I STRID MED DELEGERINGSMYNDIGHETER
OrdØrer Lucie Paus Faick
viste I sitt svar til at det i
kommunestyrevedtaket fra
juni blant annet star "vi er
innstilt p a motta flyktninger/asylsØkere nár forholdene lokalt er lagt til rette
for det". Fra formannskapets
behandling nevnte hun blant
annet râdmannen i sin saksfremstilling sa det kun i alkoholloven er hjemmel a holde
folkeavstemming i kommunen. Hun viste ogsa til
Knophs oversikt over Norges
rett der det star det bare engang i mellom kan vre
snakk om folkeavstemming
over enkelte saker, som i
spØrsmálet om norsk medlemskap i EF.
- I foreliggende sak ble
fremskrittspartiets forsiag
om folkeavstemming enstemmitg avvist. OrfØreren
kan derfor ikke se formannskapet har handlet i strid
med delegeringsmyndigheter
som tidligere er gitt av kommunestyret.

SPESIELLE INNTRYKK
- Var det noe som gjorde spesielt inntrykk pa dere?
- Egentlig ikke, var Jo en oppgave jeg gikk inn i, svarer Ottar.
Gudrun derimot ble svrt overrasket over hvor fint og svrt
mye var. - Butikkene var enorme. Kunne nok fãtt tre av vare
inni en. Dessuten var gatene utrolig rene. Far nok et ganske ensidig inntrykk av SØr-Afrika her
hjemme.
Hun forteller videre at det nok
var mange i den svarte bydelen
som ikke hadde sa hØy levestandar. - Husa var ofte elendi- SKAPER RASISME
ge og man hadde gjere ett eller to
Deretter var debatten lØs
ram a leve i.
og mange opprØmte talere
entret stolen.- Sørgelig den- Har dere lrt noe pa denne tu- ne saken er kommet sa langt,
ren?
sa Hele Nllsen(V) og fryktet
- Ma vre' at de var fornØyde dette kunne vre med a skamed det de hadde og trivdes i pe rasisme.
sma kar, svarer Gudrun.
Sett at det i en liten bygd
kom en familie med trillin-

genger. Kiassen de skulle ga i
hadde 20-25 elever og de hadde store problemer med Økonomien. Da foreidrene til elevene hØrte det skulle komme
flere gikk de til avstemming
om de yule ha dem inn eller
ikke.Det er bare ikke slikt vi
gjør!
Thorvald Ungersness(Sp) gikk
i sitt innlegg konkret pa de to
spørsmâlene som var stilt. - Dette gâr over alle støvleskaft, sa
han. - Tenk om ethvert parti
som lider nederlag i en sak skal
ga til folkeavstemming. Hva er

det da vi har yalg for? Vi bØr da
ha sapass myndighet som at vi
kan fatte et vedtak uten folkets
mening.
Tom Nilsen(SV) undret over
hvor lenge vi skulle fortsette a
gjØre det vanskelig for denne hue
gruppa. Han minnet am at det
kun var femten personer det var
snakk am. - sa lenge vi greier a
tilpasse oss Fr? skal vi da greie a
tilpasse oss asylsøkere, nrmest
tordnet han.
Forsiaget fra Oyvind Strom
fikk tre stemmer, fra FrP.

Dot nye kommunestyret
Det nye kommunestyret er
kiart, dog med en del omstokkinger pa listene.
Pa Høyres liste har tredjemann Tore Tidemann
kommet foran bade Kãre
KjØlle og Liv Vikan. Mens
Trond Botness, Even Ungersness og Glenn Robert
Skaug er hentet opp fra henholdsvis 20, 24 og 22. plass.
Pa Arbeiderpartiets liste
er Tove Øien og Anne- Lise
Skaug kommet inn pa tross
av 27. og 34.plass
Egil SØrensen har ramlet
ned pa fjerde pa FrPs liste,
mens Jan WickstrØm har
kommet Øverst. Her er Torleif ElverhØi kommet inn pa
tross av 31.plass pa lista.
Pa Venstres hise bar Gina
Sigstad og Guro SØrhus Lohne mãttet trâ til side for Rolf
Sørli som blir deres eneste
representant.
KrF's listetopp, Carsten
BarbØl har mâttet skifte
plass med Einar Holstad,
men her kommer begge inn.
HØYRE
1. Tore Tidemann 2. Kare KjØlle 3. Liv Vikan 4. Even Ungersness 5.Brit Laume 6. Glenn Robert Skaug 7.Christian ButenschØn 8.Trond Botness
ARBEIDERPARTIET
1. Lucie Paus Falck 2. Jan
BrunstrØm 3. Alf Kristian Nilsen
4.Magne Berg 5. Irene Aker Olsen
6.Dag Skaug 7. Jorunn Buer 8.
Jorun Pedersen 9. Lasse Furevik
10.Tove øien 11.Einar Sigurd

Birkehand 12. Anne-Lise Skaug
Sv
1 Tom Nilsen
Venstre
1.Rolf SØrhi
KrF
l.Einar Holstad 2.Carsten BarbØl
FrP
1.Jan WickstrØm 2.Lill-Ann Nersund 3.øyvind StrØm 4.Egul Sorensen 5.Cato Larsen 6.Torleif
ElverhØy 7.Thore Werás
Sp
1 .Torvald
Ungersness
2.Anne-Marit Nss

Annonsering
er AN
markedsføring
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Bmildep,, opd og, usimkk
- Er hverken noen Hammingway eller Wi!denway, men det er en enkel vei, sier Dag
Herwig. Med fotoapparat og fantasi er han i
disse dager i ferd med a finne illustrasjoner
til sin egen diktsamling.
Samlingen vii inneholde rundt 40 dikt der
han i enkle ord og vendinger filosoferer og
forteiler om stort og smâtt. Men den nyinnflyttede Herwig er ogsá engasjert med en rekke andre saker, blant annet blir det mange timer I lydstudioet i kjellern der han spiller inn
nerradiokassetter.
Egentlig er han biloppretter,
42-aringen som for ett ar siden
fra
Oslo
til
flyttet
Lotterudfeltet. - Var OK a jobbe
med noen ár,men sa var det ogsa
nok. Ville heller ha mulighet til a
komme i kontakt med menneskere enn a konsentrere meg
om biler. Og sa var det jo bare a
begynne pa skole igjen da. Denne
gangen servitØrskolen pa Lillehammer. Drev deretter en pub
for det bar tilbake til Oslo. Solgte
her biler fØr det ble mer skolegang og ble autorisert radio- og
TV-forhandler.
I denne tiden var det han fattet
interesse for a lage radioprogrammer. Et lydstudio ble installert i kjelleren, og her er na mer
enn 40 nrradiokassetter butt
til. - Spiller inn underhoidningsmusikk, gjerne gamle plater. Innimellom blir det en historie som
gjerne kombineres med musikken. Setter jeg igang er det vanskelig a stoppe, og klokka kan fort
bli syv om morgenen for jeg er
ferdig

slutte sitt arbeid pa en diktsamling som vil utgis i bokform. Begynte med den grØnne notisboka mi, forteller han. - Satt der
pa bussen om morgenene, og nar
folk var for gretne til a snakke
med meg matte jeg jo gjøre noe
annet. Begynte derfor a skrive
ned det jeg tenkte og fØlte, om
stort og smatt, kjrlighet, trosoppfatning og urettferdigheter i
samfunnet. At dette skulle utgis i
bokform var pa ingen mate mm
mening. Jeg skrev for meg selv,
av glede. Men da en kamerat som
driver i forlagsbransjen sa det,
mente han det burde utgis.
- I diktene utgir du mye av deg
selv, dine innerste tanker og fØlelser. Har det vrt et hardt mote?
- Ja, sa absolutt. Har gatt glennom en personlighetsbrytning i
denne perioden. Har brutt opp
med alt som finnes, og tror jeg er
iferd med a finne meg selv. Det a
skrive har hjulpet meg til a se
meg selv utenfra.

- Hva har du tenkt a gjØre med
kassettene?
- SØkte om a drive nrradio i
Enebakk, noe jeg fikk avslag pa.
Men na ser det Jo ut som andre
kanskje kan fA det til isteden, og
ikke noe er bedre enn det. De jeg
har vil jeg trolig redigere og forsØke a selge til nrradiostasjoner. Dessuten har jeg Jo laget noen reklamekassetter til ulike firmaer.

Dag Herwig svarer benektende
pa spØrsmalet om han tidligere
har skrevet mye. —Var skolestilene, og de ble gjerne sa lange at alle kiaddebokas 32 sider fyltes
opp. Den stakkars lreren ble
fortvila og mente jeg matte begrense meg. Tror ikk det var sa
heldig. Den gangen hadde man jo
respekt for Øvrigheta og jeg syntes det ble flaut a skrive, hvertfafl
lengre og annerledes enn de andre.

DIKTSAMLING
Men deter ikke bare lyd og musikk som fyller Herw'igs fritid. I
disse dager er han iferd med a av-

INSPIRASJON FRA
ENGERHOLM
Mye inspirasjon til sine dikt
har Herwig funnet pa den gamle

LINDGRENHOST
I ENEBAKK
Søndag starter markeringen av Astrid Lindgrenjubileumet i Enebakk. Opplegget i forbindelse med at forfatteren fyller 80 ãr er
igangsatt av Flateby Kino
og sammen med Folkebiblioteket,
skolekontoret og kulturkontorfet
kan de i oktober stã for en
imponerende markering
av jubileumet.
SØndag er det Emil i LØnneberget som vil rulle over lerettet pa Flateby Kino. Og
for alle barn blir forestillingen gratis.
Tirsdag kveld blir det kosestund i biblioteket med hØyt-

lesning fra Lindgrens bØker,
og dette blir det forØvrig hver
tirsdag ut mâneden. I tillegg
vil forfatterens bØker vre
spesielt godt eksponert her i
perioden, samt at lydkassetter vii vre tiugjengelig.
Det er ogsâ kjØpt inn klassesett med LindgrenbØker til
alle de fire barneskolene i
kommunen og ungene kan
glede seg til et teaterverksted
i forbindeise med Barnas
Dag. Teaterforestilling med
Ytre Enebakk Musikkteater
avslutter markeringen, men
fØr det kan man i tillegg til
Emil bade stifte bekjentskap
med BrØdrene LØvehjerte,
Rasmussen pa Loffen og
Karison pa taket.

Klokka kan fort bli syv om morgenen nãr Dag Herwig setter seg i sitt hue, private studio.
eiendommen Engerholm. - Der
kan jeg fantasere og koble av,
tenke pa hvordan det var, sier
han og blar litt i bunken av papirskrevne ark.

Ja slik er det net engang
vi lever og dØr
- som for.

Den ligger der ensom
grâ og forlãtt og
vitner om ddrlige tider.
Der
bodde en husmann hans
elskede skatt og en brâte
med unger. De hadde ei
ku, noen hØner og katt
og ehlers var det nok dàrhg fatt, han matte jo
shite bade dag og natt,
for a skaffe seg mat og
penger
til skatt.
Set endte det slik vi har
hØrt
detfØr, han stupte
under àket av storbondens
bØr.

Si skjedde det her
om dagen at gutten kom
og sa, pappa jeg tror
pa Jesus, jeg &varte
det er bra, sá spurte man
mere om livet og
pappa tror du pa Gud?
Da svarte jeg glad du
spurte.
For inni oss alle
finnes hápet og troen
med livet, sâ derfor
skal du aldri fortvile
men tro pa en mening
med livet.

POLITIRUNDEN

PERMANENT
NJERRADIO?

TO INNBRUDD
Det ble i helgen gjort to innbrudd hos Zan Zara mote i Ytre.
Det fØrste ble gjort natt til sØndag og lensmannsbetjent Roy
Olsen sier til Vignett det ikke var
de store mengdene som ble stalet. Derimot fikk de ubedte gjester med seg mer den neste natt.
Observante naboer sa da en
mØrk bla BMW forsvinne mot LillestrØm og denne ble senere patruffet i LillestrØm, og viste seg a
vre stjJet fra Blystadlia. En
biljakt startet, men BMWen greide a riste politiet av seg.
En mann i 50-arene forsØkte i
helgen a lure to jenter i
lo-arsalderen inn i skogen pa
Flateby. Han forsØkte blant annet a kysse dem, men jentene
greide a stikke av. Lensmannsbetjent Olsen opplyser til Vignett de har en pekepmnn pa hvem
mannen er og at mye tyder pa
han ikke er fra omradet.

Religion og trosäppfatning er
ogsa et tema som gár igjen.

De fØrti diktene skal ledsages
av sort/hvitt-bilder, ogsa disse
tar han selv. - Liker a fotografere, og stikker gjerne ut tidlig
om morgenen, for a fA det rette

Med bakgrunn i den positive respons "Den grØnne bØlgen" har gitt, kan Venstre
tenke seg a ga et skritt videre. De Ønsker a drØfte en
eventuell oppretteise av en
nrradioforening.
Pa et mote i herredsstyresalen i kveld blir alternative
modeller diskutert og eventuelt et intgrimstyre nedsatt.
Folk med interesse for prosjektet oppfordres til a mote
frem.
Se forØvrig annonse annet
sted i avisen.

lyset. Men en utfordring er det a
skulle ta bilder til mine innerste
tanker.
BUTIKK PA FLATEBY
Enebakk er i hjertet av Norge,
sier Herwig som mener energien
og aVerskuddet4r kOznet-eer
at han sammen med sin familie
flyttet fra Oslo og hit ut. - Det
jeg forbandt med Enebakk var
tannlause kjerringer og gubber
som stod langs veien og heia nâr
vi sykia forbi. Det var gratt og
trist, stedet Gud glemte. Men na
er oppfatningen radikalt forandret. Vi trives her og vil helt
kiart bli boende. Her har vi mulighet til a were med a engasjere
oss, vre med a forme urØrt
mark.
Og om kort tid apner han sammen med familien butikk med
gaveartikierpa
Flateby
Grendesenter. - Vil ogsa fylle
opp med radioer, TV, kassetter,
plater og CD, sier Jan Herwig,
aitmuligmannen pa Lotterudfeltet.

ENDELIGI
Endelig kan leikaringens
barnegruppe igjen komme
igang
pa Ignarbakke.
Idag(onsdag) tar ungene til
med leik og dans i det gamle
forsarnlingshuset, og leder er
Anita Tonerud. - Er for de
mellom fern og ti, sier Arild
Degrum til Vignett. Han er
glad for at de ná kan komme
igang. - Hadde svrt god
respons I fjor, men bar hatt
problemer med a skaffe ledere. Na har vi vrt sâ heldige
a fá Anita, sier han og nevner
gruppa blir delt om det melder seg nok deltagere.
Se forøvrig annonse annet
sted i avisen.

7

VIGNETT

SPORT

SPORT

0
Gienapning av Mjverbanen

Sent rale person nâr Mjcerbanen ná gjenâpnes, Reidar MØrk og Knut Thorvaidsen.
Jubiieumsstafetten skuiie bii
spennende og artig, for her blir
det troiig bade ruiieski, orientering og iØp. En del friidrettsøvelser star visstnok ogsâ pa programmet her.
Dagens finale blir en spennende seniorkamp i fotbali der
laget kjemper om opprykk til
niendedivisjon.

En kombinert gjenãpning av Mjerbanen og
et fellesarrangement for a
markere Drivs 50 árs jubileum blir det pa Mjrbanen lørdag. Og foruten
at den rode, hvite og blã
snor hØytidelig skal klippes over, blir det konkurranser og oppvisninu1ike iderttsger
grener.

Stevnet vii kombinert foregà
inne- og utendØrs, og det fØrste
idrettsiige innsiag er turngruppa
meiiom 12 og 16 som vii vise sitt
meget proffesjoneiie oppvisningsprogram. Disse vii fØiges av
nØstene som forsØker seg pa et
arobikprogram.
I Mjrhai1en vii det deretter gâ
en treningskamp i h.ndbaii, og
her er det smágutteiaget som
-finskal mØteérr áV sTh
der.

ENDELIG!

Cupmseiep til Driv

Av høy standar er Mjrbanen butt. Og med sine seks
løpebaner og internasjonale
mil ligger den idag innbydende og forhâpentligvis
fristende for lagets medlemmer. Ved siden av hgger Brãthenstua oppusset og
nymalt, samt to smãbaner
for basket og fotbahl.
Men frem til denne gjenápning
har veien vrt lang. For banen
den bie ailerede âpnet flere ár tilbake. Det var bare det at det da
viste seg a vre gjort for dáriig
grunnarbeide. Det vokste ikke
gress og banen bie nrmest stàende under vann. Deretter bie
prosjektet iiggende frem til Reidar MØrk tok over som formann i
1985. Det davrende styret sâ
det som en av sine hovedopgaver
a fâ aniegget i orden og nye planer bie tegnet, denne gangen inn
i en stØrre sammenheng, Mjr idrettspark.
Et enorm arbeid er nâ nedlagt i
prosjektet og Thorvaidsen har
hci g.tt foran i en kjempemessig
dugnadsinnsats.
Tii Vignett sier Drivs nestformann Kjell Furuiund man nâ hper pa et oppsving innen friidretten. - I dagens harde konkurranse er det viktig a ha skikkeiige anlegg.
Han nevner dette ogsá vii fØre
til iangt bedre trenings- og konkurranseforhoid for fotbaiispiiierne.

Finalen ble spilt pa
Langhus mot Langhus
lørdag. Og kampen endte
4-2 til Driv. Málscorere
var Lars MØrk og Jan Erik
Christiansen.

Driv-gutta var pa offensiven aiierede fra starten av, og den fØrste scoringen kom i fØrste haivdei
av fØrste omgang. Mot siutten av
omgangen utiignet Langhus til

TO SEIRE
I HALLEN
To seire bie det i helgen for
Enerbakks hándbailag i
Mjrhai1en. Piker 10 vant 5-3
over Skjetten, mens foreningens andre dameiag som
spiller i áttendedivisjon gikk
seirende Ut av kampen mot
Hauerseter. Resuitatet bie
19-16 etter at de i annen omgang tok seg skikkelig sammen og hentet inn 9-11 ledelsen ved pause.
Piker 14s fØrsteiag matte
denne gangen nØye seg med
en uavgjort kamp, 9-9 mot
Kuland. Her var pauseresuitatet 4-4 og málscorere Anett
Hansen(2 mâi), Hanne
JØrgensen(4 mài) og Eiin
Foldstad(3 mâi).

Se fbrøvrig ànnorse annetsted
i avisen.

1-1, men dette virket bare inspirerende pa Drivs lag, og den andre scoringen deres kom bare fa
mmutter etter. Dermed sto resuitatet 2-1 til Driv ved pause.
Alierede et haivt minutt inn i
annen omgang Økte Driv sitt forsprang til 3-1. Langhus presset
stadig hardere for a ta ledeisen,
og i midten av 2. omgang scorte
de sitt 2. mál. Ca. 10 minutter fØr
full tid iyktes det Driv a fâ inn
nok et mái, og kampen var dermed avgjort med resultatet 4-2 til
Drivs guttelag.
Det var en fortjent seier for
Driv-guttene, etter en velspiit
kamp.

Seler for P-14
Enebakks piker 14 mØtte sist
heig Feiring i Eidsvoidhailen.
Her gikk de seirende Ut med heie
23-8.
Lagets toppscorer var Eiin
Foidstad med 11 mái, deretter
fuigte Hanne JØrgensen med 6,
Anett Hansen 5 og Rita Stensii 1.

Annonser loses
av folk flest

StPOM iv k1ager,
pa bygdeboka
0

Kulturstyret skal i morgen kveld ta stilling til
hva man vil gjøre for a
rette opp en del feil i bygdebokas bind H. I det sisté har -kommunen ftt en
rekke henvendelser angaende feil i bygdeboka,
feil som av de personer
det gjelder oppfattes som
sa alvorhige at det bade
skriftlig og muntlig er
blitt varsiet om mulige
injuriesØksmâl dersom
disse ikke blir rettet opp.
Nytt oppiag av bygdebokas
bind II er na trykket, men ikke innbundet.
Kulturkonsuienten foreslâr
overfor kuiturstyret enten a
rette graverende feil, eiier alle pâviste feil fØr boken bindes inn. En annen mate a lØse
spørsmálet pa, er etter kuiturkonsuientens mening a
rykke inn annonse i iokalavisen med anmodning til folk
om a melde fra til kulturkontoret om faktiske innvendinger mot feil i bygdebokas bind II i lØpet av 14 dager.
Saken angâende feil i bygdeboka bade bind I og II har i
iØpet av de siste mânedene
antatt dimensjoner. Flere
personer har henvendt seg til
kommunen, og til bygdeboknemndas formann, Barthold A. ButenschØn med til
deis alvoriige innvendinger
mot bygdeboka. Det dreier
seg om bade funderte og
mindre underbyggede innvendinger.
Kiagene som framsettes
mot bygdeboka er forskjeiiige. Nils SikkerbØi som
stammer fra Enebakk, men
na er bosatt i Oslo, har i en
notat pa rundt 15 punkter
fØrt i marken mer eiier mindre betydelige feil ved bygdebokas bind II. Bind I mener
han er sa mangelfulit at det
burde inndras, ogsâ solgte
eksempiarer.
Det anfØres fell nar det gjeider navn, eiendomsforhold,
giftermal, mangeifulle og
motstridende personopplysninger osv.
Hans M. Nygárd i Enebakk
har ogsâ tiiskrevet kommunen angáende opplysninger i bygdebokas bind II som
tiilegger ham en datter han
ikke har. Nygard vii ha alle
eksemplarer av bind II tilbakekalt og rettet. Han sier i
brevet at han avventer formaimskapets besiutning fØr
rettslige skritt tas.
I brev til SikkerbØi har bygdeboknemndas formann
Barthoid A. ButenschØn be-

Kretsmesterskap for Romerike i D21, H17-20 og H35
(innlagt i R1ingen OKs
natt-lØp 8/9-87).
D21 (darner senior):
Gull: Mette N. Hailén,
Eidsvoil OL, sØiv: Tone Eriksen, 0-52, bronse: Ida Kr.
Fiatmo 0-52.

kiaget feilene, og gitt uttrykk
for at han setter pris pa hjeip
til a fa disse rettet. Han har
ogsa lovet at retteisene skal
tas inn i bind III som det ogsa
star skrevet i forordet til bind
II. ButenschØn har ogsa overfor radmannen redegjort for
de forhoid som er omtait i Nygards brev, og sier at det vii
bii iagt inn iapp med korreksjon angáende dette.
Noe av det som anfØres mot
bygdeboka, er at enkelte av
de omtalte garder og siekter
ikke har ftt lest igjennom
manus, og dette skal blant
annet gjelde Nygârd. Bygdebokas forfatter, Birger Kirkeby, sier imidiertid at han har
oppsØkt garden flere ganger
med manus, uten a treffe folk
hjemme.
Kirkeby har ogsa i en notat
av 19. september imØtegâtt
de forskjellige anklagepunktene i Nils SikkerbØis notat
angâende bygdebokas bind I
og II. Ogsa Kirkeby bekiager
flere av de nevnte feilene i
bygdebøkene og forsikrer at
retteise vil bli tatt inn i bygdebokas bind III. Imidiertid
henviser Kirkeby til at Sikkerbøl kommer med flere pastander om fell i bØkene uten
A peke pa hva som er feil.
Biant annét gjeider dette
eiendommen gnr. 12 SikkerbØi. Her sier Kirkeby at de
opplysninger som framkommer om garden er innhentet
der, men at det ikke var noen
hjemme da han senere var
der med manus.
I et brev fra bygdeboknemnda til radmannen blir det
forsikret at tillegg og rettelser til bygdeboka bind I og II
skal tas med i bind III. Nemnda foresiâr ogsa at SikkerbØi
far iØfte om at retteiser man
blir enige om, skal trykkes pa
egne ark ogiegges inn i bind I
og II. Men bygdeboknemnda
uteiukker a tilbakekaile eksemplarer av bind I.
- Vi ma diskutere hvordan
saken skal hândteres na, sier
radmann BjØrn Halvorsen i
en kommentar til Vignett.
Det er leit at det er oppstatt
siike fell som i tilfelle med
Nygard. FØr vi binder nye utgayer av bind II, ma vi trykke
nye sider for a fâ ut siike kjedeiige feil. Jeg vii imidiertid
understreke at nar det gjeider bygdeboknemnda, sâ har
den lagt ned et betydelig arbeid, langt utover hva man
kan forvente. Det er imidiertid redaktØren som har tilgang til arkivene, og man kan
ikke forvente at bygdeboknemnda skal kunne ga inn a
sjekke aile opplysningene,
sier Halvorsen.
H17-20 (herrer junior):
Gull: Vemund Kongsnes,
Riingen OK, søiv: øystein
LØvii, Hurdai OL, bronse:
Steinar Lag, Riingen OK.
H35 (herrer old boys):
Gull: Tor Arne Ulfeng,
0-52, sØlv: Juui Sverre Stener, 0-52, bronse: øistein Hagen, Relingen OK.
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Friidrett - KM Stafett 11-18 ár

Mange lokale
seirer - for .
mange tomme baner
Rammen for dette kretsmesterskapet var
siste lØrdags flotte hØstvr og Bjørkelangens
nye bane. Det var et godt organisert stevne,
vâger vi a pástâ, men det manglet en ting - en
bred deltakelse fra mange av kretsens kiubber. Det var synd, fordi det er som kjent noe
spesielt med stafett - en egen spenning som
beror pa forholdet mellom den individuelle
prestasjonen og lagets fellesinnsats, og pa
den usikkerheten som vekslinger utgjØr.
Stevnet ãpnet med en interessant stafett, 4x60 m for jenter
11-12 ár. Vârt distrikt var representert med lag fra Fet, SØrum
og AHF (hele 3 lag) og de flkk
konkurranse fra Minerva og Haga. AHF var det antatt sterkeste
av <vâre", og Minerva var fryktet. Inntil den siste vekslingen s
det Ut som om Minerva skulle
vinne klart, men en katastrofalt
rotete overlevering av pinnen ga
AHFs Trine Syversen en mulighet som hun ikke ga fra seg til
lØpe seieren hjem. Fet lØp godt
mot slutten og sikret seg 3. plass
bak et skuffet Minerva-lag.
Hadde Minerva stilt et lag i
samme stafett for gutter, kunne
de muligens ha utfordret AHFs
gutter som viste god lØpsform og
lytefri veksling, og seilte inn til
en fin, men noksá lett seier. Denne gangen ble SØrum nr. 2.

Hvor er de andre?
<<Hvor er de andre?,, spurte enkelte etter disse tidlige AHF-seirer, og kanskje med BjØrkelangen barneskoles dobbel stafett-triumf sist onsdag i friskt
minne. Svaret fikk vi (og takk for
det, ma man i anstendighetens
navn Si) i neste stafett, 4x100 in
jenter, 13-14 âr. Raumnes og Arnes ledet fra start til mâl, og sb
Minerva med over et sekund.
AHF pa 3. plass. Mens vi ikke
opplevde noe spennende duell
der, flkk vi en virkelig tvekamp i
samme stafett for gutter. Denne
gangen àpnet LØrenskog I Don
Johnson-stil, og hadde en klai
ledelse ved fØrste veksling. Deretter tok SØrums Jans Tore
Svingen, Henrik Stigen og Jan
Atle Sabel fatt i utfordringen og
lop inn til en popular seier med
over et sekunds vinnermargin.
Stafett er, som sagt, lagidrett!

Mer AHF
Stafett 4x100 m for jenter 15-16
ãr ble en lett seier for AHF, selv
om mange trodde denne stafetten skulle vre meget spennende, og dette til tross for
AHF-jentenes noe famlende
vekslinger. Med andre ord, de lØp
fort! Guttenes stafett i samme
ârsklasse hadde samlet kun ett
lag, og det er for svakt, og synd
for de som lØper.
I 17-184rsklasse overbeviste
jentene fra Raumnes og Ames
(kiar seier over Fet) og LØrenskog (kiar seier over SØrum og
AHF) stort. Akkurat her ble <váre' lag satt pa plass!

1000 m stafetter
Men de kom sterkt tilbake i de
avsluttende stafettene, som var
1000 m stafett. Denne stafetten
(100 m + 200 m + 300 m + 400 m)
er litt av en norsk spesialitet, og

Menighetssamhngene I Marl

Vi starter opp igjen torsdag 1. okt. ki. 19.30 i Mari kirke.
Tema: Tanker omkring gudstjenesten v/Eivind Johannessen.
Kollekt til menighetssenteret.
Nattverd.

Folkebadet

IV

(Enebakk
ungdomsskole)

âpner sine porter for Sesongen fred. 2. okt. 1987.

BETEL

Misjonshuset

Onsd. 30/9 ki. 19.30: Jan
Kâre Christensen.
SØnd. 4/10 kl. 10.00: SØndagsskole. Storsamling
m101e B. Jarivang ki.
16.00 og kl. 18.00.
Junior og sØndagsskole
deltar ki. 16.00 og hornorkester mifl. ki. 18.00.

Bibeltime fred. 2/10 ki.
I900 v/AsbjØrn Nordgârd.
<<Den kristne forsamling i
en avkristningstid>>.
Kaffe, samtale, kollekt.
Alle velkommen.

Enkel servering mellom
mØtene.
Alle hjertelig velkommen.

Badet har âpent hver fredag kveld ki. 18.00 - 21.00,
med unntak for skolens
ferier.
Barn kr 5,-.
Voksne kr 10,-.

VELKOMMEN.
Skolesjefen

Annonser leses av folk flest

Veterinr I Enebakk

Annonser leses
av folk flest

er sá avgjort en artig avveksling
fra konvensjonelle stafetter pa
banen. Endelig kom Fet - og ikke
helt uventet - til topps i 1000 m
stafett for jenter 15-16 ar, med et
vinnerlag som besto av Mette
Andersen, Heidi Lien, Reni Nalsund og Line Stille. AHF svarte
ved a vinne denne stafetten for
gutter med hele 20 sekunder!
1000 m stafetter for 17-18 ár ga
Raumnes og Ames (som ma si
seg fornØyd med dagens medaljehØst) og LØrenskog hver sin
seier.

Kontor pa Flateby, tif. 92 89 11.
Kontortid fra kI. 8.00-10.00.
Timeavtale.
Nina Fjerdingby

FELLEs APNINGSTIDER

StØrste glede
StØrste glede ma nok AHF ha
fatt fra dette stevnet, med 4 gull,
to sØlv og 4 bronse-medaljer. I tillegg stilte AHF med flere lag i noen ârsklasser, og det er egentlig
en slik satsing som man burde
sikte pa i kretsmesterskap.
Solen var varm, vaflene var
varme, speakeren kunne hØres
av alle, og de komplette resultatene ser slik ut:
RHP

fra 3. oktober 1987
. 10-17

Mand.-torsd.

4x100 m, gutter:
1. SØrum 54, 2. LØrenskog 55.2, 3.
AHF 57.2.
4x100 m, jenter 15 - 16 fir:
1. AHF 53.9, LØrenskog FIL 54.7,
Fet FIK 56.3.
4x100 m, jenter 17-18 am:
1. Raumnes/Ames 52.9, 2. Fet FIL
55.7.
4x100 m, gutter 15-16 âr:
1. AHF 49.
4x100 m, gutter 17-18 ãr:
1. LØrenskog FIL 46.1, 2. SØrumn
47.9, 3. AHF 49.4.
1000 m, jenter 15-16 àr:
1. Fet FIL 2.33.4, 2. AHF 2.34.0.
1000 m, jenter 17-18 âr:
1. Raumnes/Ames 2.30.5, 2. Fet FIL
2.33.9.
4x60 m, jenter 11-12 âr:
1. AHF 1. lag 34.1, 2. Minerva 34.6, 3.
Fet FIK 35.4, 4. Haga IF 36.4, 5. SØrum 38.3, 6. AHF 2. lag 39, 7. AHF 3.
lag 40.6.
4x60 m, gutter 11-12 ãr:
1. AHF 1. lag 35.4, 2. SØrum 36.4, 3.
LØrenskog FIL 36.7, 4. AHF 2. lag 37.2,
5. AHF 3. lag 37.4, 6. AHF 5. lag 40,'?.
AHF 4. lag 40.3.
4x100 m, jenter 13- 14:
1. Raumnes/Amnes 54.2, 2. Minerva
55.6, 3. AHF 56.2, 4. KlØfta IL 56.7, 5.
LØrenskog FIL 57, 6. SØrum 57.9.

Fredag

10-18

Lørdag

09-14

UNNTAK:
Clifford Mat as bar âpent til 18 vanlige ukedager
OG
Siw's Salong har stengt mandag og torsdag
Ristorante Italia 11-23, fred./Iørd. 11-23.30, sønd.
13-21.30
Enebakk Bokhandel a°pner 09
ABC-bank 09-15.30, torsd. 09-17, lord. stengt
Flateby Postkontor 09-16, torsd. 09-17, lord. 09-13
Tanniege Darre-Hansen 09-15, Iørd./sønd. stengt + timebest.
S. G. Trykk 09-18, Iørd./sønd. stengt
øyeren Bensin & Service 06.30-21, lord. 09-20, sønd.
09-21

Narradio??
MØte i Gamle Herredstyresalen onsdag 30/9 ki. 19.30.
ønsker vi permanent nmrradio i Enebakk?
Enebakk Venstre

KUNNGJORINGER

BRUK OSS - VI ER HER FOR DEG!!!
/
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Enebakk kommunes
kommuneplan 1988 - 2000

Det vii bli avholdt âpne informasjonsmØter om
kommuneplanen pa Samfunnshuset, Flateby, onsdag 30/9 ki. 19.30 og pa Granly i Dalefjerdingen torsdag
1/10 ki. 19.30. Velkommen!
Lucie Paus Faick
leder av kommuneplanutvalget

BEGRAVELSESBYRAER

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice

Ski Bcgravelsesb?rA ws
CUR STtNSRUD EFIF.

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

v/Bjorn Brodholt, Tomter

TIf. 92 26 10

Bruk VARMEKONTOhos TEXACO

Folio distriktcts l)ym
gjcfltv)Ifl 60 ir

SPORT

I.L. Driv 50 är
Jubiieumsstevne og gjenápning av Mjr-banen
iØrd. 3/10 kl. 13.00.
Hândbalikamp, turnoppvisning, jubileumsstafett, totball.
Kiosksalg - vrforbehoid.
Hjerteiig velkommen. Se omtaie annet sted i avisen.

BarneAIeikarringen
starter opp igjen. Ignarbakken onsd. 30/9 kl. 18.00. 5-10
ãr.

DROMMEBILE N
FINNER DU
BLANDT BILANNONSENE

F

TIL LEIE

Bobcat utieies. Store og smã oppdrag.
Tif. 02/92 65 37

HARALKOHOLI PROBLEMET
butt for sfort for deg? Kanskje vi
som har buff torre kan hjelpe.
Kvinner 09 menn.
Kontakt kontor tlf. 81 29 01, hver
mandag 18- 21.
Gml. Stromsv. 99, Stremmen.
Mote fredager hI. 19.00, GmI.
Sfromsv. 99.
Kontakttlf. 83 72 09 og 70 27 90
alle dager.

Vi gratulerer Norvald Fe/lingen med 15-ársjubileet
og tilbyr en jubileumsrabatt pa 4 av váre toppmodeller:
Prisma 990, Prisma 950, Optima 190 og Optima 150

ØNSKES LEID

Ungt par
ønsker leilighet snarest! Alt
av interesse.
"Anita,,
HE 92 70 86 e. kI. 17.00

De Norske Lenker
Romerikslenkene
Boks 71, 1470 Lorenskog

Husqvarna Prisma 990
Den tenkende symaskin
Annonse-leseren finner
mange gode tilbud!

Vanlig pris
.15%

1.1995.1.800.

Jubileumspris 10.195.

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

H usqvarna
STORST I NORGE SIDEN 1961

x
P a alle
stoff er
og tilbehør!

N-Y"11" KJOKIKIEN?
Sivesind far du h s s
.

7

oss.ø.....

\-Z

ELNA PRESS
MED
3DAGERS
DEMONSTRASJON

SIVESIND

KJOKKENSENTER

SOLHEIMSGT. 1 (MEIERIGARDEN) LILLESTROM
TLF. 06/81 91 70

K
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VIGNETT

Ukens tilbud

BERNINA
* Saig av Bernina symaskiner - service.
* Ide - design.
* Snittmønstre I aktuell og smart stil.
* Transfer
med
moteriktige motiver, tekst og farver.
* Ved kjøp av etastiske stoffer, far du
1 monster GRATIS.

Knuste
steinmaterialer
for bygg og anlegg.
Havesingel.

Tilbudet gjelder torsd., fred., lord.

Nykvernet kjøttdeig

5990

KUN KR

pr. kg

FØLG VIED PA VAR PRISBOMBE HVER 14. DAG.
HER ER DIET PENGER A TJENE.
TIPPING - LOTTO - MEDISINUTSALG.

Heier Pukkverk
TIf. 92 60 31

Apningstider: Alle dager kI. 10-18. Lordag kI. 9-14.

LIFFORD

MA7!
0

T1f. 88 09 70

PANG TILBUD

1911IFlateby tlf.02.928338

INTERIOR A/S

HOST.MOTER
Christian Design

Messerabatt

25%
GEBA
KJØKKEN

3 typer dameskjo rte r,
str. 38-52, for 199.Rutete damebukser,
str. 38-46, for 249.-

Steinvasket
Jeans
str. 26-40
for 249.-

Barnejoggedress
Strornsvrt. 81.2010 S1rmmen
06/81 5145

str. 3-10 àr

Tilbudet gjelder
frem til 3/10

REGU L.ERBAR

14900
198°°

STOL I HUD
rn / ra I- k

KUNKR

198°°
109°°

2950.
APNINGSTIDER:
Man., tirs,, ons., fre. 10-17, tors. 10-19, Ior. 10-14.00

6t

talg
K115auS
Tif. 58773 HaIltiss Skofabrikk, Lpvstadfeltet, IVO Spydeberg

APNINGSTIDER:
9.00-16.30
Tors. 9.00-18.00
Lord. 9.00-13.00

BARNEVOGNER
Leker
Barnestoler
Senger
Lekegrinder
Babyposer

Dukkevogner
Barne bilstoler
Sengetoy
Stellebord
Babytey 0-2 är

Vviarls MeMer as
LVSTAO WIJSTRWELT I SP0058€RG - MELT WelTS. E18 - 15 02188 80 55

ARIENS -NORGES MEST KJOPTE
SNØFRESERE ER GODT FORBEREDT A
EN NY TOFF SNOVINTER!

Alt til bab yen - til lave priser
-.._

UitC olflCfl

Barneutstyr - Sikringsutstyr
Furuvn. 1 - 1800 Askim
v/Fotkets Hus, tlf. 02/88 26 97

HUSK BILAUKSJON
__- ASKIM
I

BILERI
ALLE
PRISKLASSER

NB! Hver fredag ki 18.30
ProvekjOring og besiktigelse hver dag

OKONOMIFRESERE

FOLKEFRESERE

ATTEH ESTER

PROFFRESERE

ST 2 + 2 Standard, ST 2 + 2 Deluxe 5
Fresebredde 50 cm.

4 HK, 5 HK og 7 HK Tecumseh motor.
Fresebredde 51 cm og 61 cm.

8 HK Tecumseh motor.
Fresebredde 61 cm.

11 HK B&S motor. Fresebredde 91 cm.
10 HK Tecumseh motor. Fresebredde 81 cm.

Impel,,
8.19. S.e.
555 9ygge

Forhandler:

Karisens Bilruter A/S

STEDET FOR DIET GODE BILKJOP!

Avd. Hageutstyr 1911 Flateby

TLF. 88 08 96

Eget service verksted
tlf. 9280 13

Grendesenteret, Y. Enebakk
APNINGSTIDER: Mand. - tied. Id. 9.00. 18.00 Lord. 9.00- 14.00
TIf. 92 52 95

-se lyst pao mørketiden!
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VIGNETT

G Iassmester

Stein Darre-Hansen

Ski Classmesterforretning A/S

1400 Ski - tlf. 87 37 10

Alt i glassarbeider.

Alt I blikkenslagerarbeid
utfores.

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.

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

92 87 39
92 80 31

Kvelder, lordag etter avtale.

Sandakers Trafikkskole

OSVALD NODLI

Grendesenteret, Flateby
Tit. kI. 9.00-15.00
Tit. utenom kontortid

Enebakk Tannteknikk

Eneliakk glass

Svein Guibrandsen

TANNTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

Alt /glassarbeid

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

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

Alt i blikkenslagerarbeid
utf ores.

utforer alt i el-installasjoner

El LAG

Kjeden av aulonse,te
elektroinstallatorer

TI). (02)92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

r

)ER.
Godkjent regnskapskontor

Service-senter for nringsdrivenae.
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts-rádgivning

WELL BRENDJORO
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 9286 94. Mobiltlf. 094/26 165

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 4774

Siw's salong - UI,. 92 80 49

JOHN A. ANDRESEN

Enebakk rrIeggerbedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54

Bevervn. 11
Enebakk
Mob.tlf. 094/11 747

1914

JFF.
FI1luIH)

TI). 92 48 92

Varme. sanitr. nybygg cc rehab
Utleie av lensepumpe. .annsugeog hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

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

RVIKK RENS
.
1,7
!tcza7-amZ L9
5 fc\CVi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TI). 02/92 83 74

Økonomi & Regnskap Enehakk A/S
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 - fit. 92 54 13

Tit. 06/81 42 92

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

Spesialforretninger

Frisor
Grendesenteret - 1911 Flateby
DAME- OG HERREFRISOR
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.

Teorikurs - Fase II

Erik Kjelgaard

Scan consult

INSTALLASJONSFIRMA

pa b/I

Rorlegger

tebckk
'(egnskapskontor
Medlem av
WRF Norske Regnskapsbyrâes Forening

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

Opplring

1911 Flateby - tlf. 92 82 67

Regnskap

El-installasjon

Strømshorg &
Enersen A/S

Sjâforskoler

B Ii kken slager

Tanniege

Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Røvik
Senteret, 1914 Ytre Enebakk

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TI). 92 81 24

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

Telefon 92 53 31 - 94 22 65

Bilfirma

Flateby Antirust
KjUp 09 salg av hiler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
Tlf. 02/928070, 1911 Flateby

Trio Autoskade
Vi tar imot lakkering
og smáskader.

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

B N BIL

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

Spesialforretn inger

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

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

Brødrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.
RIingen
Tit. 83 70 19/72 1685

Utsigis rammeverksted
Alt i innramming
Meda/jeskap op innrammede akvarel/trykk
1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid

CS Containerutleie
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m.
Tit. 8370 19
Mobil 094/23 576

D. Freitag & Co
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bit - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - W. 02/92 62 94

SELGE EIENDOM?
Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

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

VETERIN!ER
Skedsmo Dyreklinikk Rils gârd, KJELLER
(Skiltet fra Fetvn. v/tlyplassen)
Apent fra morgen til kveld
hele uken unntatt lord/sand.
Tinieavtale tIf. 06/87 81 92

Enebakk
Transformator
verksted
Boks 27, 1911 Flateby - fIt. 928540

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser

Tit. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE
Alt / mur- og oussarbe/d.
Tit. 92 63 46

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

TIf. 02/92 88 60

Ny utstiller pao figningskontopet:

Viggo Kapisen savner havet,,
likep skogen, og tplves.,Pa jaw
En ny utstilling er pa
plass i ligningskontorets
lokaler.
Det er Enebakk kunstforening som star for disse utstillingene Forst ut
var Kirsten HobØl, siden
kom Ellinor Lund med sine blomsterbilleder og
malerier.
Kunstneren denne gang
er Viggo Karisen, som er
kjent for mange som en av
initiativtagerne til adpa
ventsutstillingene
Mjr.
Karisen jobber med forskjellige
teknikker innen billedkunst,
men etsing er den teknikken han
selv fØler han far mest ut av, og
det er ogsá disse arbeidene han
far best respons pa, sier han.
Arbeidene som er stilt ut i hgningskontoret nâ, har motiver fra
bade norlandslandskap og fordlandsflora, Ekebergdalen, Flateby og Ytre Enebakk. Blant de utstilte arbeidene finnes bade gamle og nye billeder.
Utstillingen er salgsutstilhing, og
interesserte kan kjØpe rett fra
vegg ved henvendelse til Vardeberg.

Tomrom pa veggen blir erstattet
kontinuerlig, med nye arbeider.
Formingslaerer

Viggo Karlsen er fØdt og oppvokst pa Senja. For fern ár siden
kom han til Enebakk, og begynte
som formingslrer
pa Mjr ungdomsskole, en jobb
han fortsatt har til tross for suksess og stort saig av sine billeder.
-Tenker du aldri pa a ga videre
med kunsten?
-ForelØpig har jeg ikke slike planer. Det er dessuten et Økonomisk spØrsmâl. Selv om jeg selger en del billeder, medfØre det
investering i ny materialer , alt i
alt kaster det ikke sa mye av seg.
Jeg har jobben min som lrer,
som jeg lever av. Men overskudd
til a videreutdanne seg innen
kunsten blir det ikke.Klart jeg
kunne tenke meg a gà skoler,
men en skal leve og. SelvfØlgelig
kunne jeg vrt dyrere enn jeg er.
Men jeg mener det er riktig a holde lave priser pa arbeidene slik
at folk er i stand til a kjØpe dem.
Det meste av det jeg selger er Jo
trykk, men jeg lager aldri mer
enn femti av hvert.

SUPPLERINGSVALG
Tove Holmesen ble I
kommunestyret mandag
fritatt fra sitt very som
medlem av skolesatyret.
Som nytt medlem ble
Magne Berg(Ap) valgt.
Torstein Guslund er avgátt ved dØden, og til a ta
over hans very som medlem i helserádet ble Carsten BarbØl valgt. Som leder i prestegársdstilsynet
ble Yngvar Syvertsen
valgt og Helge Ljosland
nestleder i kulturstyret.

Trives

pa Mjr

-De siste 8-10 ârene bar kunsten vrt Viggos annet yrke.
-Jeg har alltid vrt interessert i
tegning, maling og forming, sier
Viggo.-Jeg er Jo formingslrer
med kompetanse for undervisning i tening form og farge i videregáende skole. Men jeg har ingen planer om a forlate MJr.
Det er en fantastisk arbeidespfantastiske
lass
med
kolleger.Dessuten ligger skolen
nydehig til - skulle gjerne hatt
bohig der. Og elevene er fine og
positive. NA opplever Jeg det vel
slik kanskJe fordi forming er et
fag som motiverer i seg selv. Her
blir det ikke tapere. Jeg vurderer
arbeidsinnsatsen til elevene som
viktigst. Jeg ser pa produktet og
vurderer det etter innsats. Na er
det vel ogsa slik at innsatsen ofte
avgjør produktet. Hvis viljen er
der, blir det som oftest noe ut av
det i formingsfaget.
Det fine er at vi pa den máten
fanger opp de svake. Hvis de vil,
har de mulighter i dette faget,
sier Viggo.-Trivsel, er det viktig-

stei forming, sier han. Her hos
oss skal elevene trives enten de
far det til ehler ikke. Muhigens er
dette undegraving av faget. Men
vi ma se det i Øynene: Forming
vurderes ikke som viktig i det
praktiske liv. Det er synd, for
hvis det hadde vrt det ville kanskJe enkelte ha statt pa mer.
Adventsutstillinger

-Har du na gjort skikkelig enebakking av deg?
-ForelØpig, men man vet j aldri.
- Du har vrt med pa a innfØre
en hyggehig adventstradisjon i
kommunen. Jeg tenker pa utstillingene pa Mjr.Bhir
tradisJonen viderefØrt i ar?
- Det er meningen.- Det var Eivind Jentoft, Astrid Holtop og
Jeg som startet disse utstillingene for tre ar siden. Vi var veldig
spente fØrste gangen, og ville vel
egenthig vrt fornØyd om det
kom noen Den enorme oppslutningen ga oss sjokk. Over tusen
mennesker besØkte den fØrste
adventsutstillingen. Vi matte
trykke nye program. Og oppslutningen har vrt like massiv
hvert dr.
Na er vi i gang med forberedelsene til en ny utstiuing.
Vi vil viderefØre tradisJonen med
A presentere gjesteutstillere,
men hvem det blir i al-, er ikke
klart enda. Vi synes imidlertid
det er viktig a fa fram nye folk.
Savner havet

Fra fjresteinene pa Senja
kom Viggo til de Østlandske breibygder, og slo seg ned i Haugveien pa Flateby.
-Litt av en forandring. Hvordan
greide du den omstillingen?
-Ja, det var hitt av en ornstilhing,
bekrefter Viggo.-Og Jeg savner
havet. Jeg kunne godt tenke meg
a flytte til Vaglia. Selv om det ikke akkurat er hay der heller ville
Jeg I alle fall se vann. Jeg er oppvokst i fjra sa og si. Og jeg tilbringer hele sommeren nordpá.
lrer.
En av grunnene til atjeg
er.
Atte uker med nordlandsferie
smaker.
Men jeg setter pris pa landskapet
her og. Skog og mark. De store
trrne. Der jeg kommer fra er det
nesten ikke vegetasjon i det hele
tatt.

OYEREN BENSIN & SERVICE
1911 Flateby

spyIevske
21/2 Irostvske
5'

C1

Service fra 11.00-18.00
Eventuell timebe stilling.

ii,t1nett

Redaksjon og ekspedisjon:
Klokkerudásen 1
Postboks 62, 1912 Enebakk
Telefon red. 92 6540
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Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro: 4 19 32 98

9

Viggo Karisen med noen av de utstilte arbeidene.
-Du savner havet. Men det er bite
hay a se i mange av bildene dine.
Hvorfor?
- Jeg er avhengig av a se de tingene jeg skal bage. SelvfØlgehig
maler Jeg ogsa etter fantasi, men
synes ofte det blir kunstig. Men
jeg maler nàr jeg er nordpa, det
er klart. Men det er ogsa klart at
hay og nordnorsk natur selger ikke her.

IIAL.IA

Selv om jeg savner havet, og
hJemstedet mitt, Gryllefjord,
er det ogsa ting a sette pris pa
her, sier Viggo.-Det er godt a
shippe mØrketida. Rart a se sola
ved juletider. De vil nesten ikke
tro det hjemme. Foreidrene mine
skulle gjerne komme hit og se et
ordenthig epletre med epler, men
175 mil og 2-3 dagers biltur har
forelØpig satt en stopper for det.

APNINGSTIDER:
Mandag
Tirs., ons., tors.
Fre., or.
Sondag

kI. 11.00-23.00
kI. 11.00-23.00
kI. 11.00-23.30
kI. 13.00-21.30

PROV VAR CATERING

24.90
kr 29.50

kr

og var
internasjonale meny

Apningstider:
Mand.-tred. 06.30-21.00
Lord. 09.00-20.00. Sønd. 09.00-21.00.
hf. 02192 8132

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

Annonsepriser:
Privattelefoner:
Ans. red Marianne Olsen 9264 15
Journalist Aslaug Tidemann 92 45 35
Ann.kons. Bjorg Olerud Pettersen 92 85 23
Ann. kons. Solveig Eriksen 83 72 56

1. side pr. mm kr 5,55
Aim. plass pr. mm kr 2,50
Tekstside pr. mm kr 3,45
lnnlev. frist: Rubrikkann.:
Mandag kI. 12.00
Forretn.ann.: Mandag kI. 9.00

Abonnementspris:
AviSen trykkes I Indre SmaaleneneS Avis

Kr 100,- pr. halvàr, kr 200 pr. ár.

