Kjop og saig av biler

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

FLATEBY ANTIRUST
TIf. 92 80 70

Lossaig kr. 4.00

144.000 I Enebakk
144.605.50 var resultatet etter sØndagens
innsamling til Hjerte for livet i
Enebakk.Det gir et gjennomsnitt pa 18.75
pr innbygger.

Lokalavis for Enebakk

Da ve~ie, ne:.ble e lver

Det vii si tett oppunder fjorârets innsamlingssum i Enebakk.Sekretair i kommunekomiteen, Lise Østnes kan fortelle
at innsamlingen gikk bra. BØssebarerne
kom fram over alt, det dârlige heigevaret til tross, ogsâ i Ekebergdalen,
men Iâr som i fjor var det mange som ikke var hjemme.
—Det kommer fortsatt penger inn, sier Lise Østnes, sá
dette er nok ikke det endelige
resultatet. I sluttbeløpet fra
sØndagen ligger ogsá de 5000
kronene som kommunen har
bevilget, 3000 kroner fra
ikkeminst 13.000 kroner som ble
innsamlet i en aksjon ved
Mjr ungdomsskole forrige
tirsdag.
Sjuende og áttende kiasse
ved skolen hadde brukte dadagen til ájobbe i stedet for a
ga pa skolen. Det var satt en
miniumumssum pa kr 75 for
hva elevene skulle ha betalt
for arbeidsinnsatsen denne
dagen, men mange innkasserte det dobbelte og vel sá
det

—Jeg er strâlende fornØyd, sier
GunnbjØrg Svarthol. Resuitatet ligger helt oppunder fjorárets allerede, og erfaringsmessig kommer det inn penger
lenge etter aksajonsdagen. Vi
har jo blant annet sendt Ut
henvendelse til det lokale
nringslivet. og dette blir
eventuelt sbelØp som kommer i tiliegg til de alirede innsamiede midiene. Jeg vii gjerne ogsá fâ rette en varm takk
til Lions som stiite opp og
kjØrte i sâ godt som hele bygda til tross for de vanskelige
kjØreforholdene det var mange steder I Enebakk pa sØndag.
Det innsamlede belØpet fordeler seg slik pa kretsene:

Kopi av sjekken pa 13.000 ble
overlevert nede pa barneskolen hvor innsamlere og Øvrig
aksjonsmannskap i Ytre Enebakk hadde stasjon søndag
ettermiddag.

Ytre Enebakk: 56.000
Flateby: 33.764
Kirkebygden: 23.744
Dalefjerdingen og Hammeren: 8.657

Et fenornenalt tiltak, sier
Helselagets formann GunnbjØrgSvarthol, og jeg vii gjerne rette en varm takk til bade
elevene og ledelsen ved skolen for innsatsen.

Tii deg som ikke var hjemme:
Benytt giroblanketten som
bØssebrerne la igjen. Det er
fortsatt tid til a henge seg pa
árets store hjertesak.

-

Kopi av sjekk pa 13.000 ble overrakt pa barneskolen hvor innsamlingsaksjone i Ytre hadde stasjon.
Her representanter for Lions, Helselaget, Viks/croken Sanitesforening og Mjcer ungdomsskole.
Nr. 2 fra hØyre helselagets formann GunnbjØrg
Svarthol.
I

Utsikt over Dalen vlbrannstasjonen kl.14.00fredag ettermiddag. Bildet er tattfra Vignetts veranda.
Vi savnet gondolen

Det tar ennâ tid fØr aile skader etter helgas uvr er rettet opp. Fortsatt er mange telefonabonnenter i Enebakk uten summetone. Kablene er fulie av vann, og I skrivende stund kan televerket ikke si noe
om nâr disse abbonnentene igjen kan bruke telefonen.
Fredagskvelden tilbrakte enebakkinger flest, i likhet med mange andre over hele sØr og Østlandet rundt
levende lys i familiens skjOd, uten
TV. og koselige smã varmtretter av
ymse slag. Hva skulle man sá bedrive. Snakke sammen ar en løsning,
hØre radio en annen.Vi tipper de flekom
heiskinnet
seg
ste
igjennom.Regnvaret og den kraftige
vinden skapte det rene kaos, og utover ettermiddagen og kvelden fredag
ble det full forvirring , ogsã i Enebakk. Bussen fra Oslo til Enebakk
matte kjØre om Ski. Flommen sto
hØyt I Rák'en, og tr2er knakk som fyrstikker og la seg godt tilrette over
veien, telefonstolper brakk overendre —Og vannet steg. Veien over
Ski begynte etterhvert ogsã stedvis a
ligne smã innsjøer som det ble vanskeligere og vanskeligere a forsere.
Vannet I Vàg steg med over en meter,
og forãrsaket den rene innsjø i krysset GaupeveienlRV 155. Pa den andre
kanten av Enebakk var det ikke likere. Fredag ettermiddag ble ogsà

veien mellom Lillestrøm og Flateby
stengt p.g.a. ras over veien ved Borgen. De fá bussene som tok seg fram
til Enebakk, fra denne kanten gjorde
det via en sightseeing langs andre siden av Øyeren. En meget lang tur
som gjorde at enkelte skoleungdommer tilbrakte fire timer pa bussen
fredag ettermiddag.
Verst var kanskje flommen i Ekebergdalen pa fredag. Fra Vignetts veranda hadde man panorama over
elendigheten.
Vannet steg og steg, traktorer dro biler som matte forsere vannmassene
igjennom sã lenge dette var mulig.
Skoleungdommer ble fraktet pa lastebil hjem. De som ikke allerede var
hjemsendt dyvâte og elendige etter a
ha prØvd a ta seg fram til skolen om
morgenen. Til slutt var hele dalen en
eneste stor ely, og det knaket
faretruende i Vignetts lokaliteter
som Øyeblikkelig ble forlatt av gjenvarende medarbeidere.

Se midtsidene

2

VIGNETT

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

-I
Kirkene 25. oktober 1987
Enebakk:

Ri. 11.00: Enebakk kirke
v/Johannessen. Nattverd. Kirkekaffe.

Personlig
Torleif har jeg drØmt deg Sonja -83?
Bill. mrk. Personhig

Hipp hurra,

for BjØrn(en) var, som fyite 40 âr i gâr.
<<Damene<< og JR

Torsdag 22.10.

Kl. 19.00 V

<<BEVERLY HILLS
PURK II>>

kr 25.Søndag 25.10.

Ki. 16.30 B

<<KARLSON PA
TAKET>

Gratis
KI. 18.30 V
<<BEVERLY HILLS
PURK II>>

Kr 25,K!. 20.30 V
<<BEVERLY HILLS
PURK II>>

Kr 25,-

PLAKATEN
Betel,
husk ukens mØter. Se ann.
Flateby kino viser
bl.a. Karisson pa taket.
Hostfest 4H
pa BØndernes Hus. Se ann.
Enebakk
idrettsforenings fØlgende
kamper. Se ann.
Enebakk
kunstforefling
Salgsutstilling. Se ann.
I.L. Drivs ârsmote
son. 8.nov. ki. 16.00.

A.

Bygdeboka
IfØlge Vignett 30/9-87 har komI kirkebok 12 for Enebakk star
muen <<fátt en rekke henvendel- det under viede 13/7 1860: <<Ungser angáende feil i bygdeboka. karl Simon Enersen 27 Aar EnFeil som av de personer det gjel- geihoim Pige Anne Helene Ander oppfattes som sâ alvorlige at dreasdatter 33 Aar Skredderdet bade skriftlig og muntlig er stad>'.
butt varsiet om mulige injurieHer gár det kiart og tydelig
søksmâl dersom disse ikke blir fram at opplysningene i bygderettet opp<<.
boka er i overensstemmeise med
Det star -de personer.. Nár det den offisielle kirkeboka for Enegjelder injuriesØksmâl dreier det bakk.
seg om en, etter det jeg kjenner
Nâr det gjelder navnet Simon,
til.
viser Enebakk kirkebok nr. 7 for
Videre skriver Vignett blant dØpte 1832, 2. 166, tydelig at presannet: <<Saken angâende feil i ten har skrevet Simon. Kopier av
bygdeboka bade bind I og II har i nevnte steder i de to kirkebØkene
lØpet av de siste mánedene an- vedlegges til redaktØren.
tatt dimensjoner".
Overskriften i Vignett lyder:
Realiteten er at det har kom- StrØm av kiager over bygdeboka.
met uvanhig lite med rettelser til Hva er det avisen egentlig sikter
Enebakk bygdebok, bind I og II. til?
I âr har i alle fall jeg ftt rettelser
Til slutt vil jeg slâ fast følgenIra bare to personer, de to som er de: Rettelser ma komme skriftlig
nevnt i Vignett. At den ene kom- til kommunen, eller direkte til
mer med 15 punkter hØres Jo bygdeboknemnda. Det er ikke
voldsomt Ut. Men ser en nØyere nok med muntlige henvendelser,
pa de enkelte punktene blir det for da vet man av erfaring at det
ikke mange rettelser av feil igjen. vil bli en rekke lØse pastander
Ett av punktene hans lyder slik: basert pa misforstáelser eller
-Under Engerhoim er ogsá vrangvilje.
nevnt en onkel av min far. Han er
Fremgangsmâten bØr vre at
skrevet med navnet SIMON. de skriftlige rettelsene til komDette er feil. Han var dØpt under munen av kommunen blir overnavnet SIMEN EJNERSEN. Det sendt bygdeboknemnda for restar ogsâ at han ble gift med He- gistrering og videresending til
lene Andreasdatter Ira Skredder- meg. Jeg kan sá i arkivet konstad. Del te er rent tØv. I klokker- trollere opplysningene, nàr det
boka star det riktige navn og gjelder eldre forhold, for a se om
rettelsene medfØrer riktighet.
foreldre<<.
Her kommer ingen rettelser el- Nár det gjelder opplysninger av
ler nØyaktig angivelse av hvor nyere dato, ma jeg stole pa den
dette star. Det siktes âpenbart til som gir opplysningene, men samfØlgende i bind II, S. 146, linje arbeider her med nemnda.
9. oktober 1987
14-13 nedenfra: -Simon f. 1832, g.
1860 in. Anne Helene Andreasd.,
Birger Kirkeby
Skredderstad<<.

Mer om bygdeboka
Pa vegne av Bygdeboknemnda som Birger Kirkeby kan ha bevil jeg komme med en tilfØyelse gátt slike feil... Enebakk fØlger
til Kirkebys artikkel.
en etablert skikk nàr det em plaI forbmndelse med varslet om ner om a distribuere en erratamulig injuriesØksmál og kravene lapp, samt a trykke en rettelsesom tihbakekalling av bØker (beg- liste i bind III.,' Winge skriver vige deler forekom meg noksa ut- dere at <<seiv om det kan ha forerouge) skrev jeg til lederen for kommet uheldige personomtaler
Norsk Lokalhistorisk Institutt, o.l. i en og annen bygdebok, kjenHarald Winge, og ba om en ut- nes ingen eksempler pa at omtaitaleise mht. det juridiske eller te personer liar funnet grunn til a
Økonomiske ansvar som kom- ga til domstolene med saken.'>
munen kan komme i som utgiver Dette utsagn bekreftes av Kirkeav bygdebok, og hvorledes Insti- by som har utgitt over 30 bygdetuttet ser pa krav som blir frem- bØker: -Det er fØrste gang jeg er
satt om at en bygdebok tilbake- blitt anklaget for at en feil er inkalles. Instituttet har ingen an- jurierende."
nen oversikt over bygdebokutHvis Vignetts fremstilling av regivelsene her i landet og brukes i aksjonene i Enebakk er dekstor utstrekning som radgiver i kende, ma man spØrre: Avviker
det lokaihistoriske arbeid.
Kirkebys bØker i Enebakk fra
8. oktober svarer Harald Winge hans andre bygdebØker (og Ira alunder overskriften ENEBAKK5 le andre norske bygdebØker) og/
GARDS- OG SLEKTSHISTO- eller er mentaliteten i Enebakk
RIE: 'Det er meget vanlig at le- annerledes enn i andre bygder?
serne finner feil i bØker av denne Jeg tror ikke det. Kan derfor
typen. Det er tvilsomt om det forkiaringen vre at det fra et beoverhodet er mulig a levere en stemt hold er satt i gang en akgârds- og slektshistorie der alle sjon for a virvie opp mest mulig
opplysninger som er gitt, er kor- stØv og skape en ugunstig atrekt.'> Han fremholder "at det mosfre omkring bygdebØkene?
skal foreligge srdeles grove feil Ogsa det vii jeg nØdig tro.
og utelatelser for det blir aktuelt
I bygdeboknemndas forord til
A tilbakekalle bØker. . . Jeg anser bind II, s. 10, heter det: "Vi er
det for heit utelukket at en ruti- takknemlige for eventuelle kornert og veirennomert forfatter reksjoner Ira lesernes side. De vii

bli tatt med i bind III i en liste
med rettelser til bind I og II.Kirkeby skriver i noen "Utfyllende merknader<< av 6. oktober:
-Det har aidri vrt praksis a sende brev til innsendere av korrigeringer om at rettelsene blir
tatt med. Det er selvsagt at direkte feil blir tatt til fØlge. Under enhver omstendighet ma det
vre tilstrekkelig at innsenderen
far muntlig bekreftelse fra en av
bygdeboknemndas medlemmer
om at rettelsene er mottatt. Bygdeboknemndas medlemmer kan
ofte selv ikke ta stilling til om
-rettelsene er korrekte. De ma
fØrst forelegges forfatteren som
har det fulle ansvar for sin bok.
Det er en kjent sak at det hender at Kirkeby ikke treffer noen
hjemme nar han kommer med sine manus for a a dem kontrollert. I den forbindelse uttaler
han: -Det er foreslátt at manus
sendes dit en ikke har truffet noen hjemme ved kontrollen. Dette
har jeg prØvd mange ganger, men
med darlig resultat. Svrt ofte
bar jeg ikke ftt manus i retur.
Derfor er det sikrest a reise rundt
med manus og til slutt legge manus til siste bind i kommunehuset og i butikker til gjennomsyn for publikum. Dette har
Kirkeby gjort annetsteds og det

vil ogsa bli gjort her i Enebakk.
Til slutt: Bade Kirkeby og
nemnda haper at resultatet av
dette oppstyret blir at folk i Øket
utstrekning sender sine skriftlige rettelser til oss av alle virkelige feil de kommer over. I en
gards- og slektshistorie er det billedlig talt like mange navn og
arstalh som korn i en passelig
havreâker. Dc som vii hjelpe oss
med a luke bort mulig floghavre
skal ha var beste takk, spesielt
hvis det kan skje pa en hyggelig
mate.
12. oktober 1987
for Enebakk Bygdeboknemnd

Trekningsliste for
Enebakk
Pens jonistforening

Gavekort kr 150, AsbjØrn Krokstad.
Sengesett, Ella Kjensii.
RØkelaks, Helene Frydenhaug.
Gavekort kr 200, Ella Bognerud.
Stretchlaken, Roy Frydenhaug.
Strikkevest, Georg M. Jakobsen.
Harklipp, Harry Sandaas.
Konfekt, Janett Svendsen.
Gavekort kr 200, Ole Haug.
Stretchiaken, Siije og Linn TereSe.

GrØnnsakmaskin, .Fanohannesen.
Handkhr, Karen Gudmunsen.
Konfekt, Ragnhild Landskaug.
Pyntegjenstand, Pia Dahl.
Hâridklr, Karen Gudmundsen.
To pakker kaffe, Kurt Syversen.
Sengesett, Elna Syversen.
Hekiet lØper, Olaisen, Bakkevn.
Gavekort, Yvonne Pedersen.
fldfast form, Lilly Kristoffersen.
TV-kanne, Anna og Johan Nordby.
Hekiet rund duk, Ase og Sigurd
Varslestad.
Sengesett, Helene Frydenhaug.
Draktkjole, Kristoffer Dal StrØm.
Treboile, Solveig Solberg.

Barthold A. Butenschøn
PS:
Kiagene, de som er berettiget
og de mange som ikke er det, er
butt kommentert utfØrlig bade
av bygdeboksnemnda og av forfatteren. Kommentarene er
sendt radmannen. Nar dette svaret i Vignett kommer sa sent,
skyldes det at jeg bar vrt bortreist et par ukers tid. I mitt fravr redegjorde Ole Weng i Kulturstyret for bygdeboknemndas
kommentarer med utgangspunkt i var redegjØrelse til radmannen av 18. september.

d.s.

BagRagnliildLandskaug.---

Pledd, Marry Sandaker.
Matkurv, Petter Børingrud.
Fruktkurv, Tea og Tone Buch
Nordby.
Rett trekning bevitnes.
Styret

Onsdagens tekst
—Han erjo ikke langt bortefra en eneste en av oss. For det er i Ham vi lever,
beveger oss og er til.
Ap.gj. 17.28
Pa Areopagos i Athen star Paulus overfor et folkeferd som har satt dype spor i historien. Det er nok
a nevne demokrati og olympiade. Paulus og de athenske menn finner hverandre i troen pa en Gud
som star bak skaperverket.
Det finnes folk i dag som ikke engang kan glede
seg over dette. Det er et fenomenalt utgangspunkt
for et rikere liv a se Guds nerhet i Østmarka og I
sambygdingene.
Gi seg noen minutter til a meditere over hvilken
skaperkraft og skapervilje som omgir oss. Fryde
seg over at rett i nrheten er Gud. Ha antenne for
at mennesket ikke er alene I denne verden, men at
det er i Ham vi lever , beveger oss og er til.
E.J

I. — —

—————————————————
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POLITIFORSVANT

I kjØlvannet av uvret fredag
fulgte
mange
sinnsbevegelser.Blant annet forsvant en ni âr gammeijente sporlØst fredag ettermiddag. Jenta
skulle ta bussen, som altsâ ikke
gikk. Telefonnettet var delvis
brutt sammen, og jenta fikk derfor ikke gitt beskjed hjem om
dette. Det hele endte imidlertid
godt. Jenta ble tatt inn hos en familie i Kirkebygda og kom dermed til rette utpá kvelden.

.Som ABC Dag&Natt-kunde vii tin fã
konvolutter som kan brukes ti a
sende utfylte giro.-regninger til din
lokale ABC bank. Legger tin konvolutten i bankens utendors postinnkast (merket ABC Dag&Natt),
sparer du porto-omkostningene.
I bankens vanlige ipningstider kan
du selvsagt ogã benytte var innendors Giroservice med stemplingsautomat. Giroservice er en tjeneste
i ABC Dag&Natt.

INNBRUDD

LØrdag fikk en bil motorstopp like etter kommunegrensen mot
Tomter v/Mjrvann. En bonde
kom til med traktor og tauet bilen til side. Bilen ble stáende ved
veien, og i lØpet av helga var det
innbrudd i bilen.
TJUVRI OG HRVERK

SØndag ble en stjálet Ford Granada funnhet ved Vestbybrua i
Ytre Enebakk. Bilen var stjálet i
Oslo lØrdag. For a sette kronen
pa verket hadde synderne like
godt kjØrt bilen rett inn i et tre og
bulka den ettertrykkelig.
MOPEDBOLLER

Pa vei tilbake fra en privatfest pa
Flateby hvor de hadde blitt tilkalt, stØtte politiet pa en ung mopedist pa vei ned Bjerklundsbakken FØreren-hadde tydeligvis ikke lyst a hilse pa folk fra lensmannskontoret akkurat da, og
hoppet av mopeden som trilla
bortover. Gutten var ikke gammel nok til a kjØre moped, og det
er ogsá mistanke om promille.
Ikke fØr var politet ferdig med
denne karen, sá kom nok en mopedist. Han svingte inn Skaugveien, men tryna og skrubba seg
opp. Ogsâ her var det mistanke
om promille.
Mens sá lensmannsfolkene sthr
og snakker med denne mopedisten, kommer en kar kjØrende pa
en uregistrert 100 kubikker uten
skilter. Denne karen var ikke
gammel nok, og hadde følgelig
ikke fØrerkort. Her var det ikke
mistanke om promille.
INNBRUDD

Pa vei tilbake til lensmannskontoret kom det sá melding om
innbrudd i LØkens Matsenter i
Ytre Enebakk. Pa vei Ut dit traff
politiet pa en ungutt i 20-árs alderen som la og soy i midtrabatten ved Tangenhrua. Karen var
beruset, og ble senerehentet av
sine foreidre.
Na dro politiet videre opp til LØken Matsenter, men fØrst patruljerte de en runde opp i Lia. FØrst
fant de en kar som soy pa trappa
til bensinstasjonen. Han ble kjørt
hjem.
MER PROMILLE

Vel tilbake til LØken Matsenter
hvor ruta var knust, men sannsynhigvis intet stjálet, traff politiet pa en motorsyklist pa gangveien Da politiet kjØrte etter for a
fâ han i tale angaende kjØring pa
gangvei, forsØkte karen a stikke
av med det resultatet at han
kjØrte ut og knekte kragebeinet.
Den unge gutten, som er 1 20 àrs
alderen er mistenkt for promillekjØring.

ABC Dag & Natt. Banken du
kan bruke hele dognet.
Ja, om du innretter deg iitt
praktisk, kan du ná benytte alle de
viktigste dagligbanktjenestene i
ABC bank, 24 timer i dognet.
Det eneste du trenger er
en telefon med trykk-knapper, et
Personkort, og vãre nye Dag&Nattkonvolutter.
Da kan du nemlig betale
regningene dine nàr pa dognet det
passer deg, uten a ofre en tanke pa
nàr det passer oss.

Da kan du nâr som heist
ringe banken og fâ oppgitt hvor
mye du har innestâende pa
kontoene dine.
Da kan du nãr som heist
overf ore penger meliom dine egne
kontoer.*
Og da behover du ikke
lenger huske dine avtaier om innbetaling av renter og avdrag pa Ian,
fast sparing, osv.
Og du kan selvsagt heve

kontanter, hele dognet.
For a si det enkelt, - som
Dag&Natt-kunde i ABC bank kan
du nesten giemme váre ápningstider for godt. En god bank gjor det
enklere!

A/B/C

,,' NaU
LOu (A

* Denne tjenesten settes i gang i disse dager, og ventes Mar for bruk innen slutten av oktober.
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SPORT SPORT

El

Ha"ndhailheiga

Knallheig for Enebakk
Endelig en knaliheig for
enebakkhândballen. Den
ne helga er det P 14 I og II
som har vrt i Ilden, begge lagene i Terudha11en,
og begge lagene gikk ut
av sine respektive kamper med seier.
P 14 II
P 14 II spilte mat Gjerdrum. Ved
pause sà det Ut som om Gjerdrum hadde et aldri sà lite overtak, Da var resultatet 2-4 til
Gjerdrum.
MALSCORERE:

Hege Holtet 1

Marianne Darre Hansen 1
Birgitta Haug 2
Laila Johansen 2
)et var ellers en meget spennènde kamp. Gjerdrum là over
hel til slutten. Enebakklaget
hadde ogsà tre-fire skader Underveis, men takket vre hjelp
fra tilskuerbenken, fikk alle behandling og ble fort spilleklare
igjen. Ros til ârvàkne og oppmerksomme dommere som dØmte rettferdig.

P 14 I
Laget spsilte mat LillestrØml
Frain i Trudhallen. Her matte

Ukens turner
K
HAN IKKE
HORER HJEMME.

LillestrØm/Fram tale ren overkjØring av det sterke enebakklaget. Kampen endte da ogsà 23-1
til Enebakk.
Pauseresultatet var 10-1 i Enebakks favØr.
MALSCORERE

Anette Hansen 5
Hanne JØrgensen 3
Elin Koistad 8
Rita Stensli 2
Maria Benterud 3
Kristiana KØhn 2
P 14 I leder ná serien. SØndag
spiller de en svrt viktig kamp i
Mjrhallen mot Fet.

FriidrettsUngdommens
begivenheter Landstumstevne 1987
Katharina Hàkonsen (13) var
en av Follo friidrettskrets tolv
deltakere i árets Donald Duck-leker i friidrett i Kongsberg 5. - 6.
september. Disse lekene som anses som Norgesmesterskap for 13
- 14-àringer, har butt arrangert
àrlig fra 1968, men det var fØrste
gang at DRIV hadde fatt med en
deltaker i kretskvaten. I konkurranse med landets beste ma
Katharina Si seg fornØyd med sin
innsats. Hun kom midt pa resultatlistene med 8,7 pa 60 in og 2,37
pa 800 in. Begge var forbedring
av tidligere oppnàdde resultater
utendØrs.
Hennes deltakelse og innsats i
Donald Duck-lekene bØr sà absolutt inspirere de Øvrige i lagets
unge friidrettsgarde.
I det nasjonale àpningsstevnet
pa Sofiemyr stadion pa Kolbatn
19. september fikk DRIV flere gode resultater. Katharina Hàkonsen (13) satte ny klubbrekord for
darner med den gode tiden 13.83
(el. tidtaking). Manuell tid var
13.6. I lengde ble hun nr. 7 i en fyidig klasse med 4.42 in. Christian
HØe (12) oppnàdde tiden 9.35 pa
60 in og ble med det nr. 6 i finalen. I kulestØt ble han andremann med resultatet 10.25 in. Espen Pettersen (11) lyktes ogsà
best i kulestØt der han vant sin
kiasse med 9.03 m. Pa 60 in fikk
han tiden 9.65.
Kristian Dammen (16) og
Martin Opsahl (15) debuterte pa
1500 in med henholdsvis 4.31.88
og ca. 4.50.
Fra IL Rustads nasjonale hØstieker pa Lambertseter stadion i
Oslo gjorde Kristian og Martin
en flott innsats og oppnàdde gode tider pa 800 in. Kristian vant
det ene 1eatet pa 2.08.5 og ble totalt nr. 4\i gutter 16 ár. Martin
vant klas gutter 15 àr med
2.14.9. De <<'slang" ogsá med pa
100 in, men tj.er ble de slàtt Ut
forsØket. Kris4an fikk tiden 12.4
og Martin 13.7.'
Bade Martin og Kristian debuterte pa bane dnne hØsten, og
etter de resultatéhe de har appnàdd skal det bli spennende a 101ge dem videre neste sesong.

Under Ungdommens Landsturnstevne i Mandal sommeren
1987 deltok Driv piketurn med 11
deltagere og 2 ledere, som hadde
den store jobben med a holde orden pa jentene, som hadde en del
andre>' interesser utenom turn.
Av Ca. 4 500 deltagere som hadde funnet veien til Mandal denne
sommeren, ankom de 11 Drivjentene tirsdag 23. juni. Vi reiste
med tog til Kristiansand, for senere a bli sendt med buss til
Mandal og innkvartering.
Den innkvarteringen sam mØtte var et gammelt lite oppbevaringsrom i kjelleren pa en skole.
Ikke bare det at alle jentene skulle ligge der, det là allerede 4 jenter der fra fØr, som hadde akkurat nok plass. Da satte vi
igang og ringe Mandal rundt etter et bedre sted a sove etter den
slitsomme reisen. En snau halvtime senere var vi innvartert pa
Frelsesarmen som là midt i sentrum, og kort strekning til bade
spisesal og treningsbane.
Onsdag 24. stod vi app og spiste og tok pa treningsutstyr for a
trene fra klokken 10 til 12. Senere
pa dagen var det defilering. Vi
tok pa ass de farverike Driv draktene vàre og i spissen gikk en av
jentene med Driv lana. Det ble
mye venting og det tok hele 11/2 time fØr alle hadde marsjert inn pa
banen.
Pa kvelden var detdiscotek og
noen av jentene tok seg en tur til

Denne ukens filmer er
viet kassasuksessen BESjØsanden og tok kveldsbadet.
Torsdag var det samba-fest og VERLY HILLS PURK II.
alle turnerne hadde sin egen Flateby Kino starter opp
dans og sang. Idrettsbanen lyste med visning torsdag,
av farger, lest og bevegelse. Ei-, sam
dag (se annonse).
giimrende dag.
Fredag var siste innspurt til
den <store dagen", som vi hadde
Øvet til et helt àr. Det ble en hard
dag med masse trening.
SA kom den store oppvisningsdagen. Vi deltok i Øst-troppen
som bestod av Ca. 1100 deltakere
med like drakter. Vi turnet med
takt og glede ute pa banen, mens
lederne satt med tàrer i Øynene
appe pa tribunen.
De kunne fortelle at det var
helt nydelig, et ubeskrivelig syn.
En vellykket dag som avsluttet
med start discotek i turnhallen.
sa kom sØndag og det var
hjemreise. En trist dag ph mange
mater, selv am det skulle bli deihg a komme hjem til sin egen
seng og selvfØlgelig A fà mat uten
A sta i kØ <bortimot>' timen. Vi
matte si adjØ til nye bekjentskaper. Det var spesielt vanskelig for
noen av jentene som helst yule
ha butt med Dramrnens-gutta
hi em. Da vi stod og ventet pa toget hadde vi et uhell, en av lederne kuttet seg i handen og matte
til lege. Hun rakk akkurat toget
etter tre sting has legen. Ellers
var det en <<topp tur med mye
gØy og moro. En tur vi sent vii
glemme.
Laila og Gun

Driv ble seplemestep
I helgen ble den avgjØrende
kampen mellom Skogstrand og
Driv spilt hjemme has Skogstrand. Driv rodde det hele i land
etter straffekonk.
Det ble en toff og meget hard
Martin Opsahl deltok 26. september i Ungdomsmesterskapet
i terrenglØp 3 km pa LillestrOm
og var godt fornØyd med a bli nr.
10 av de 28 deltakerne i kiassen.

kamp mellom to lag som begge
kunne bli seriemester. Driv fikk
det ikke til a lØsne i fØrste amgang. I andre omgang kom Jan
Christiansen innpà og det gjorde
at det ble mer konstruktivt spill
av Drivs mannskap. Jan Christiansen var med pa a skape den roen som trengs i shike oppgjOr. Det
ble seriegull til Driv etter straffesparkkonkurranse, og sØlv til
Skogstrançl.

Eddie Murphy er tilbake som
Axel Foley, denne noe egenràdige palitimannen i Detroit.
Han jobber nà med a là tak i en
bande som driver med kredittkortforfalskning og til palitisjefens store forskrekkelse ma Axel
kle seg i dyre italienske dresser
med tilhØrende silkeslips for a
kunne bevege seg i de kretser
hvar banden holder til. For ikke
A snakke am den rode Ferrarien
han kjØrer rundt i.
Axel holder fortsatt kontakt
med vennene sine, pauitisjef Ba-

gomil og detektiven Rosewood
og Tagert, som vi mØtte i Beverly
Hills Purk I. De pleier a motes til
en àrlig fisketur, men i àr blir den
avlyst da Axel far beskjed am at
hans gode veim. palitisjef An-.- -

farsøk.
Han reiser straks til Beverly
Hills for a hjelpe med a fà tak i de
som star bak mordforsØket. Bogomiu husker at han ble skutt av
en høy, mystisk blondine, og kulen han ble skutt med, viser seg a
stamme fra en lakal skyteklubb.
Axel blir ogsà utsatt for et
mordfarsØk, og det tar ikke lang
tid for de skjØnner at denne skytekiubben skjuler mer enn hva
den gir inntrykk av a vre...

God underhoidning og
mye fin musikk.

ASTRID IJNDGREN'S
7-
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S

------#- ---

Lørdag er det barnas dag
med teaterverksted. Det
blir derfor ikke vist noen
film denne dagen. Sønda-

gen derimot vii Astrid
Lindgrens KARLSON PA
TAKET bli vist som gratisforestilling.

Kampfakta

Drivs lag: Roy Nordstrand, Pal Jahr, Lars
MØrk, Stein Larsen,
Trond Lybk (30 mm.),
Ingvar Nss, Jan Erik
Christiansen, Stale Siby, Lars Lkstad, Oddmund Garden, Jimmy Johansen, Jan Christiansen
(45 mm), Per Harald Andersen..

Skogstrand - Driv 2-2 (1-0)
Straffekonk 1-3
Drivs mil
1-1 65 min ved Lars LØkstad
2-2 84 min ved Stale SØrby.
Gule kort hos Driv: Stale
SØrby, Lars Løkstad, Pal
Jahr.

VIGNETT

Nytt fra kommunen Nytt fra kommunen

Tomtep til selvbyggepe
Na er sjansen der for selv- Da formannskapet bebyggere som vii etablere hand!et søknaden fra
seg pa Burstad. For- Buer og BØhler i februar
mannskapet vedtok i for- ble det vedtatt a kontakte
rige mote a avertere et boligbygge!aget og tomteareal pa sju mãl pa Bu- seiskapet og søkerne med
stad Østre til sa!gs til per- tanke pa utbygging av
soner som kan tenke seg a area!et.

delta i en selvbyggergruppe, fortrinnsvis personer
med ti!knytning til Hammeren/Da!efjerdingen.

Bo!igbygge!aget har senere gitt beskjed om at de
ikke har muligheter for a
overta det aktue!le area!et.

Et mindreta!l i formannskapet mente at arealet
sku!le se!ges ti! Arild Tomteselskapet behandBuer og Svend BØh!er let saken i april, og vedsom vil kjØpe det som rà- tok da a avvente fors!aget
tomt for opparbeide!se/ til revidert k!oakkramsaig av bo!iger.
mep!an for sammen med

den eksisterende regu!eringsp!anen a !age en teknisk/Økonomisk oversikt
for videre behand!ing.
Det er ogsâ avho!dt mote
med Buer og BØh!er som
tenkte seg a sette opp enbo!iger for videre sa!g pa
omrádet.Bygningssjefen anslãr at
det er p!ass til tre-fire bo!iger i omrãdet dersom
man ve!ger smãhusbebygge!se

Enebakk rneringsrád er
en rea!itet. Rãdet konstituerte seg pa et mote 17
september i ãr. Fram til
da er det et interimsstyre
som har forberedt etableringen. Pa det konstituerende mote var det
foruten
kommuneadministrasjonens representanter ti!stede representanter fra Enebakk
Handel, Hándverk og Industriforening, og ABCbank

—Vi kan ikke behandile denne

Initiativet til nringsrádet ble
tatt av Enebakk kommune i februar i âr da nringslivet i Enebakk invitert til et ápent mote
for a drØfte mulighetene for en ny
giv ikke bare i Enebakks nringsliv, men ogsâ när det gjelder
fly nringsetablering.
Hovedintensjonen for râdets
virksomhet er da ogsá bedre
samarbeid mellom kommune og
nringsliv for a viderutvikle eksisterende nringsliv, og skape
nye arbeideplasser. - Vi yule derfor i utgangspunktet famed bade
representaflter fra nrings1ivet
og fra sentrale organer i kommunen, sier rádets sekretr tiltakskonsulent Kari Elisabeth
Morbech i Enebakk kommune.

ringsIivet

er ogsá et poeng for oss. Til en
viss grad bar vi vel lykkes i det.
De som sitter i râdet er :OrdfØrer
Lucie Paus Falck,Thorvald Ungerness, ogKari Elisabeth
Morbech(sekr.) som alle representerer Enebakk kommune.
Knut A.Thorvaldsen og Halyard
Waade representerer Enebakk
Handel Hándverk og Industriforerung, mens Kjell Runar Johansen representerer ABC-bank,
Enebakk, og Christian Brevig,
Enebakk Landbrukslag.
ER PA BANEN

Enebakk kommune er forØvrig
ingen novise nar det gjelder kommunalt initiativ i nringslivssammenheng.
—Akershus fylke ligger dârlig an
pa dette omrádet, sier Morbech,
og forteller at det er flere Akershuskommunaer som ikke har
noe nringsrad. Tiltaksadmininstrasjonen i de forskjellige kommuner er dárlig utbygd. Faktisk
er det bare, sávidt jeg vet, Enebakk og Eidsvold som har egne
ansatte pa tiltakssida, sier Morbech.
Enebakk er ogsa med i Follo Utviklingsselskap.
KOMMUNEPLANEN

Nringsradet har savidt kom-

MA SPILLE PA LAG

—I arbeidet med nrinsutviklingen i kommunen, er det viktig
at de forskjellige instanser spiller
pa lag, sier Morbech.—Folk har
hatt lett for a betrakte kommunale myndigheter som en
slags treghet i systemet i nringslivsammenheng,
Vi hâper og tror vi har kommet
oss etterhvert. Vart hap er at
nringsrâdet kan vre et skritt i
riktig retning nâr det gjelder a
etablere ápne kommunikasjonskanaler mellom de parter som er
pa banen i nrings1ivssammenheng bade hva angár eksisterende nring og nyetableringer.
Likeverdig representasjon i râdet
I forhold til nring og geografi er

met skikkelig i gang . ForelØpig
har de brukt tid pa a uttale seg til
kommuneplanen.
I den forbindelse har radet uttalt
at omradet neders i Kvernstuen,
mot riksveien bØr bli boligomrâde eller landbruks-natur og friluftsomràde i stedet for industriomrade som skissert I forsiaget
til kommuneplan. I stedet ble
resten av industriomradet forslâtt utvidet mot vest til Rv 155.
Nringsrâdet Ønsker imidlertid
A prioritere nytt nringsomrade
ved Gran foran Kvernstuen.

Det er Flateby Vel og Vignett
som arrangerer kulturaften pa
Huset denne kvelden. Trekkspillkiubben deltar I det bredt sam-

konsulent
Kari Elisabeth Morbech til Vignett.
Fylkesutvalget har satt saken
opp til behandling 24.november.
Det er for sent for oss om vi skal
kunne fØlge var plan om vedtak i
desember, sier Morbech, men
fremholder at dette er forhold
hun vil forsØke a gjØre noe med.
Vi ma i alle fall ha en administrativ uttalelse fra fylket fØr vi
kan arbeide videre med planen,
sier hun.
HYTTEPROTEST

Hytteeiere i NosaJSvmesomrdet
I Ytre Enebakk har protestert
mot endring av arealbruken i
omrâdet fra Hytteomrâde til
landbruks og naturformâl.
De hevder at hyttebebyggelsen I
omradet er meget omfattende
slik at den ikke kan bli gjenstand
for ekspropriasjon.
De mener ogsa at dersom Lyseren i framtiden skal vre drikkevannskilde, kan omradet ikke
brukes til landbruk.
GRUNNEIERPROTEST

Nâr det gjelder rammebetingel- Grunneiere i omrdet ovenfor
ser, mener nrIngsrádet at for- Sollieim protesterer mot at omhold som ogsa kan fA ringviknin- radet blir lagt ut til offentlig
ger for nringsetableringer i formâl..De sier at omradet I lengkommunen, i tillegg til de i kom- re tid har vrt planlagt til boligmuneplanen nevnte ramme- formal, og at de selv har arbeid i
betingelser, er Ski nringspark, gang med tomtedelingsplan med
data-teknologiseter pa Skulle- tanke pa egne barn. De har sendt
rud, transportterminal pa Kiem- sØknad om tometedeling til tekmetsrud, BjØrndal nringssenter fisk etat.De foreslár derfor at anRingnes-diagonalen og nrings- gjeldene areale innlemmes I
korridor Ryen-Klemmetsrud- kommuneplanen som boligomraVinterbru. Ellers slutter nrings- de.
radet seg til màlsettinger og
handlingprogram i forslaget i
kommuneplan. Men mener det LEKEPLASSTOMTER
kanskje bØr presiseres en vilje til Flateby Vel ber i en kommentar
A tilrettelegge for utvikling av ek- om at Tomteselskapet I framtisisterende bedrifter.
den
legger planering og toppdekkekostnader til lekeplasser i
tomteprisene hertetter.
De mener at hyis man tar hensyn
til dette ved planleggingen, av
omradene sa kan alle spare kostnader ved at brakkeoppstillinger
mensatte programmet,og de syn- og lagerplasser som nØdvendigtes det var en passende anled- vis planeres og dekkes legges til
ning for overrekkelsen av den de stedene der fremtidige lekeplasser skal ligge.
kommunale kulturprisen.
Dette er viktig fordi tilskuddene
Ellers medvirker denne kvelden til vedlikehold og etablering av
et bredt utvalg av representanter lekeplasser pa langt nr er nok
for det Enebakks kulturliv. Det for Vellet til a makte a holde disblir musikk, sang, teaterinnslag se i stand.
En grunneier pa Burstad proteo..s.v.
sterer mot nedbygging av dyrka
Det er Kulturstyrets leder Lars mark og henviser til et omrade
Kvalvag som skal overrekke pri- pa 18 daa som er avsatt til boligformal.
sen til Trekkspillklubben.

Kultupppisen
Det er nã pa det rene at
ârets kulturpris, som er
tildelt Enebakk Trekkspii!klubb skal overrekkes pa et kulturarrangement pa Flateby Samfunnshus
onsdag
11.november.

Høringsfristen for kommuneplanen gikk ut
15.oktober. Det var da
kommet inn flere innvendinger
til det foreliggende forslag.
Foreløpoig har det imidlertid ikke kommet noen
uttalelser fra statlige
myndigheter sâsom landbruksmyndighetene,
veimyndighetene, fy!kesmannens mi!jøvernavdeling, forsvaret o.s.v.
Det mangler ogsá utta!else fra flere av kommunens etater.

Prisen pa râarealet er for- saken i kommunestyret fØr slike
es!ãtt til 20/25 kr pr kvm. uttaielser foreligger, sier Tiltaks-

Enebakk nawingsr äd st ar pA for

NY giv i

Uttalelsep til kommuneplanen
ENGERHOLM

Fra BrØdrene BarbØl er det kommet kommentar vedr.avsetting
av hele eiendomrnen Engerhoim
pa 40 daa til museale formal. Dette kan de ikke se loglkken i, I et
omrade som etter deres mening
ligger sâ godt til rette for boligbygging. De mener Kirkebygda
bØr satse pa utbygging av boliger
i dette omradet hvor de finnes
kloakk, og hvor bade skole og Idrettsanligger slik at barn derved
slipper a krysse nksveien for a nâ
disse.
BarbØl mener at man heller bØr
satse pa a presentere mijØet
rundt Enebakk prestegárd som
bygdas museum.
Omrádet rundt Prestegârden
mener BarbØl burde avsettes til
verneverdige bygninger.
Han mener disse bygningene bØr
inngâ i et større parkaniegg med
prestega.rden som det naturlige
midtpunkt.
VEI OVER BARBOL.

BrØdrene BarbØl har ogsa kommentert velen over BarbØl gárd
ned til BarbØl Bygg. De mener fly
avkjØrsel og vei utenom BarbØl
gald ma komme Øverst pa lista
over prioriterte veiprosjekt I Enebakk. av hensyn til nmringsdrivende, fyllinga, og beboerne
pa BarbØl. BarbØl Bygg peker pa
a t de I lØpet av tre âr har skaffet
kommunen 20 nye arbeidsplasser og sysselsetter 40 personer.
Dersom disse arbeidsplassene ikke skal forsyinne, mener BarbØl
at det ma vre en tanke a yte tilfredstillende adkomst til bedriften.
MELGARDSKOGEN

Grunneier av eiendommen Melgârdshagen Ønsker en raskere utbygging av omradet enn det planen legger opp til. Kommunedeiplanen foreslär at omradet
skal utvikles til boligomrade.
Det antydes i planen at utbyggingen skal skje mot slutten av
aplanperioden, mens eieren Ønsker en raskest mulig utbygging,
og fØrer I marken en rekke argumenter for utbygging I de nrmeste arene.
Blant annet sentral beliggenhet
med nrhet til skoler, butikker
,bank og post.

BII*
fadder
Kr. 3,30orndagengiør
deg ikke fattigere,
men rjkpre.

REDD
BARNA

I

Tlf:(02)4146 35
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Annonser loses
av folk flest

VIGNETT

Tpafikkaos og stPOmbpudd

Klokka ni om morgenen kunne bussenefortsatt ta seq
[ram med storforsiktighet nederst i Ekebergdalen.
Kommunetraktoren i skytteltrafzkk mellom Dalen og fastlandet fredag morgen.
Uvret over øst•
Iandsomràdet I helga
skapte store problemer ogsá I Enebakk
Strom, telefon 09
veiforbindelse
var
brutt i store deler av
bygda.
Ekebergdalen har jo
stort sett vrt uten
fastlandsforbindelse
de siste ukene, men
fredag formiddag steg
elva Ignar dramatisk

Kari Merete Myhr, Jannicke Wennevold, Hege Anita Johansen og Thorild Hagen, hjemsendtfra skolen, sØkkvâte etter a haforsert vannmassene pa vei til skolen om
morgenen.

Fortvilet biliste prover 6 ta segfram i dalenfredag morgen

Skoleelevene
matte
fraktes over, dels med
traktor, dels med bat om
morgenen.
Folk som skulle pa arbeidet ble fraktet over
med traktor og lastebiler.
Drosjeeier Tove Hagen
bor innerst I Ekebergdalen. Hun matte sette bilen sin igjen nede ved
brannstasjonen, og bruke
traktor fram og tilbake.
Utover formiddagen steg
vannet ytterligere, og etter hvert là ogsà plassen
ved brannstasjonen under vann. Hele riksveien,
fra
svingen
for
Klokkerudàsen og innover til Ekeberg var en

eneste stor, fossende ely.
Bussene matte helt innstille.
Alle hjelpemidler ble
tatt I bruk for a fâ folk
frem og tilbake, alt fra
traktor, lastebil til robàt
og sàgar motorbát. Det er
vel ikke sà mange som
kan si at de har kjørt motorbât pa riksveien, men
det kan de altsa i Ekebergdalen
Flommen berorte ogsà
andre deler av bygda. Allerede klokken tretten pa
fredag matte folk fra lensmannskontoret rykke Ut
for a sperre av veien I Râken. Hele Râkendalen sto
under vann.
Sperringer ble satt opp
ved Fjell, og trafikken ble
dirigert om Ski.
Lensmannskontoret
kom ikke i forbindelse
med vegkontoret fordi telefonen ikke fungerte, sà
de matte selv ta hand om
problemene.
Lensmannskontoret gir
stor ros til sivile som
hjalp til og stilte opp med
sperremateriell 09 skilting. Private stilte ogsà
opp med firehjulstrekkere
for a dra sine mer uheldige medtrafikanter som
satt fast, over flomstedene.
Flere biler matte oses,

Taket blãste av làven

og det var mange motorhavarier 09 tauinger I
vannmassene, bade i F16ken og Mjr. Firehjulstrekkerne matte stadig I
ilden og trekke opp folk.
Lensmannsetaten understreker at de ikke kan
fâ fullrost privatfolkets
innsats under uvret og
flommen fredag og brdag.
Etter hvert ble riksveien sperret ved Vik og
ved Mjr. Lordag matte
ogsâ riksveien sperres
ved innkjøringen til industrifeltet I Ytre Enebakk. Ogsà her var det
flere motorhavarier og
tauinger. Trafikken her
matte dirigeres om Orreveien, gjennom Vestbyveien og ned gangveien til riksvei 155.
Dette skjedde lordag
formiddag, midt i handletiden. Mye nysgjerrige
folk trakk ned til omràdet,
ogsâ hyttefolk som var
engstelige for hyttene sine. Folk ble henstilt om a
holde seg borte, uten at
det hjalp.
Ved Bekkelaget i Ytre
flommet ogsá bekken
langt over sine bredder.
En bilist hadde parkert
sitt koretoy her nede,
mens han selv var pa
busstur. En ubehagelig

pa SkØyen gzrd

VIGNETT

mens vannet

Pensjonister som skulle pa svensketur ble fraktet over
med Christian Oppegaards solide privatbil, og bussen
ble trukket etter av kommunetraktoren.
Utover hele Ytre sà pensjoonister og ventet ogfrØs i det
keller ufyselige vceret.
overraskelse ventet ham
ved tijemkomsten. Der
sto bilen, druknet i bekkevannet.
Ogsâ ellers i Enebakk
fikk de foling med stormen. I Kirkebygden fikk
flere hus sine kjellere fylt
Opp med vann. Hos familien Arnesen pa Skoyen
gârd, forsvant halve lâvetaket. lunge plater for avgarde som freesbees
150-200 meter ned mot
Oyeren. Et under var det
at ikke den helt store katastrofen fant sted. Hele
gardens besetning gikk
pa havna her. Det er Jo
nesten uforklarlig at ikke
noen av dem ble truffet.
Ut pa lordag begynte
man igjen a ane asfalten i
Ekebergdalen, men i Ytre
var veiene stengte. Verst
var det ved Gaupeveien
og ved Mjr. Hele krysset
ved Tangen bro sto ogsà
under vann.
I Rlingen ble riksvei
120 stengt ved Borgen
pga. ras, og bussene fra
Lillestrøni matte kjore pa
andre siden av Oyeren,
over Trogstad, Askim til
Elvestad, igjennom Tomter og til Enebakk. Ved

Mjr matte de taues
over.
Mandag morgen var det
igjen
tilnrmelsesvis
normale tilstander. Bussene var igjen pa veiene.
Noe hoy vannstand var
det fremdeles ved Mjr,
men utover morgentimene og formiddagen lot det
seg fint gjøre for personbiler ogsâ a komme
seg over. I Ràken og
langs Vàg var det igjen
asfaltveier. I Ekebergdalen kunne man nâ ta
seg fram om ikke tørrskodd, sâ i hvert fall pr.
bil.
Riksvei 120 I Rlingen
ble ryddet allerede lordag
formiddag, sa folket igjen
kunne reise Enebakk
Lillestrøm, eller omvendt,
uten a dra halve Ostfold
rundt.
Ved sporsmál til Enebakkrutene om eventuelle materielle skader, kunne Tom Karlstad opplyse
at de denne gangen hadde vrt heldige. To busser de først trodde hadde
fatt motorhavari, viste
seg ved opptorking a vre i orden.
Kun en buss trengte reparasjon etter motet med

—og havnet langt bortpâjordet

-

stu,-0~ fig steg

Ved tømmerbrâten var veien stengt hele helga p.g.a. flommen ved Mjcer
vannmassene. Men ellers
har de Jo hatt meget store
problemer for a holde det
hele noenlunde i gang.
Stromforsyningen er ogsá reparert. Alle abonnentene har fâtt strømmen tilbake, opplyses det
ved Elverket. Mannskapet
her har gjort en fantastisk
jobb. De sto pa hele fredagen og natt til lordag
for a rydde lirjene for trefall. Sammen med brannvesenet hadde de en stri
jobb. Vanskelighetene
med framkommeligheten
gJorde Jo ikke jobben lettere.
I televerket ma de bare
beklage, noen abonnenter har ikke fâtt tilbake
forbindelsen. Dette skyldes vannskade i kablene.
Noen av kablene ligger
faktisk fremdeles i vann.
Det er uvisst nâr disse
abonnentene igjen far
summetonen.
Ellers ser det stort sett
ut tit at det verste er over.
Robàter,
motorbâter,
traktorer, lastebiler osv.
kan igjen overlate veibanen til busser og biler. I
hvert fall langs riksveien
gjennom Enebakk. I Ekebergdalen kan man vel ikke vre sa helt sikker pa
det forresten, men det er
by a hâpe.

Svcere trcr knakk overende....

Privatfolk med fire hjulstrekkereforserte vannmassene for a komme lettere bilister til
unnsetning.

VIGNETT

0

Glede Pa
sykehiemmet
Det var stor glede pa Enebakk Syke og Aldershjem
da representanter for de
fire sanitetsforeningene i
kommunen torsdag kveld
overrakte sjekk med
21.000 kroner til Aksjon
miljøbil.
Litt ekstra hygge i anledning dagen hadde personalet ogsâ satt i stand,
med kaffekos rundt pent
dekkede bord med blomster og levende lys. Det er
ikke hver dag man far
21.000 kroner..
Men sanitetsforeningene har bidratt med mer enn denne sjekken til miljØbilen. Hver for seg
har de gitt sitt bidrag - totalt et
beløp pa 27.000 kroner slik at
sanitetsforeningens samlede inn-

sats for Aksjon miljØbil egentlig
er pa 48.000 kroner. En innsats
det star respekt av.
Sanitetsforeningen Ønsker seg
nye medlemmer. Og unge mnedlemmer. Den som tror at Sanitetsforeningen er koseklubb for
gamle darner tar fell. De fire
foremngene i Enebakk yter en
formidabel innsats i helse og sosialarbeid i kommunen. Tidligere
i âr samlet alle Sanitetsforeningene samrnen inn penger tilen
flott spesialseng til hjemrnesykepleien. Kirkebygden Sanitesforening har bidratt med blomsterkasser og lamper til det nye
Daleferdingen
legesenteret,
Sanitetsforening
har kjØpt inn førstehjelpsutstyr
til idrettsforeningen.
Men pengeinnsaniling er ikke alt.
I november blir det fest pa BØndenes for samtlige sanitetsforeninger i kommunen - og Lions.

KPOken p dopa9
O
a

Ma vi sette kroken padøra? spør mØbelsnekkerene pa Burstad om i
disse dager.
De har fâtt pãlegg fra
fylkesmannen om a fjerne
skiltene langs riksveien.
-Ma vi f)erne skiltene, er det
kroken pa dØra for oss,sier Per
øyvind Wold.
Gulleik LØvskar og Per øyvind
Wold startet opp sitt mØbelverksted pa Burstad for snart ett ár
siden.
Verkstedet ligger sâpass avsides
til ,at man bØr vre godt kjent i
Enebakk for a finne frem dit.
Folk utenbygds fra er helt avhengig av skikkelig skilting. Da de
startet opp flkk de signaler fra
kommunen pa at de skulle fâ bistand til en søknad om skilting
langs riksveien. Da de siden henvendte seg til kommunen om
dette,fikk de beskjed om at de
var kommet til feil sted. De matte henvende seg til veikontoret.
Ved forespØrsel der, fikk de sá beskied om at en sØknad om skilting ville ta fra et halvt til to âr.
-SA lenge kunne ikke vi vente, sâ
vi tok sjansen og satte opp skil-

HUSKONSERT
FØrstkomrnende søndag er det
len huskonsert pa Kopás hos
ekteparet Aambø, denne gangen
med en noe utradisjonell vri i forhold til tidligere arrangementer.

m

tene alikevel, forteller Wold,i byen heter det at skilt kan settes
opp 30mtr. fra midten av veibanen. Dette har vi overholdt,
bortsett fra det ene som star pa
TØmmerbrâten. Vi har ogsâ sørget for tillatelser fra grunneiere.
Mb. alle bort na, forsvinner vel vi
sammen med dem, sukker
Wold.-Kunder ringer hit na og
klager over at de ikke tinner
frem. Hvordan skal det ga nár
det ikke blir noe skilt 6L kjØre etter.?
Arne Nesfeldt hos fylkesmannen
opplyser at veikontoret fjerner
alle skilt innefor 30 meters sonen,
og fylkesmannen fjerner de utenfor 30 meters sonen,for a bevare
natur og landskap.
Nesfeldt har na vrt i kontakt
med flrmaet,og anbefalt dem om
a sØke dispensasjon fra naturvernloven paragraf 15. Denne gir
ikke adgang til reklameskilt
utenfor tettbebygd strØk.
Ved sØknad er det mulighet for at
firmaet kan in denne
dispensasionen,frem til veikontoret far behandlet deres sØknad
om lovlig skilting.
Det blir en familieforestilling.
Jens Boiling kommer og forteller
eventyr og arrangerer teaterlek
med bama. Men ogsá de voksne
er velkommen til a lytte til norsk
musikk, og sma folkesanger.
framfØrt av Arild og Marit Osnes
AarnbØ.

Det var glede pa sykehjemmet da defire sanitetsforeningene i Enebakk overrakte ergoterapeut Oddrun Garaasen sjekken pa 21.000 kroner.
Fra v. :Oddrun Garaasen, BjØrg Alflaei, Vikskroken Sanitetsforening, Annie Martinsen, Dalefjerdingen Sanitetsforening, Judith Westli, Kirkebygden Sanitetsforening
og Magda Sandbcek, Ytre Enebakk Sanitetsforening.

NYE BILER/DERBILERM
NY 87-mod.

NY 87-mod.

VW CADDY 18

AUDI 80 1.8 E

VW JEITA CL

75 hk. hvit

Soltak, blá met.

stereo, aluieLger

1.6, soltak,alu.felger

310wo

AUDI 100 CC
2.0 E
Solv metallic, soltak

3 STK. 87-mod.

NY 87-mod.

VW GOLF CL 1.8

AUDI 80 1.8 S

Rod, bla, grâ metallic

Blá metallic, soltak

MWOM
DEM.BIL

NY 87-mod.

VW PASSAT CL

VW PASSAT CL

VW GOLF CL

1.8, soltak, solv met.

1.8, gronn metallic

1.6, 4-dr., gronn met.

10281.900
DEM.BIL

VW GOLF CL 1.8

VW GOLF CT 1.8

Alu.felger, stereo
blã. met.

Hvit, soltak, alufelger,
sorte baklykter

KUNNGJORINGER
841

Følgende kamper I
MjrhaIIen

Ki. 11.00 P10 Enebakk - Rlingen
11.40 P12 Enebakk - Haga 3
12.20 G12 Enebakk - Fet
13.00 P14 Enebakk 2 - Fet 2
13.55 P14 Enebakk 1 - Fet 1
14.50 P16 Enebakk - Ull/Kisa 2
15.45 D5 Enebakk - Fet

VFO

Ki.
Ki.
Kb.
Kb.
Ki.
Ki.

Sagveien -- 1800 Askim - Tif. 0?188 16 15
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RELIGIOSE MØTER

ONSKES KJØPT

KUNNGJORINGER

Høsffest

BETEL
LØrd. 24/10 kl. 19.00: UngdomsmØte, Bibeiskolekiasse fra Salem Sandefjord deltar.

ørnøye 4H holder hØstfest 31. okt. pa BØndernes hus. Utstillingen er ápen for publikum fra kl. 18.00 til kl. 19.00.
Vi Ønsker alle velkommen.
Hilsen Ørnøye 4H

SØnd. 25/10 kl. 10.00: SØndagsskole. Kl. 19.00: Jan
Kâre Christensen og
Menighetsmusikken.
Alle velkommen.

KUNNGJØRINGER

Til deg som liker a
sla an takten
her har du muligheten.
Lite kor pa Flateby Ønsker
dirigent. Kan du ogsá bruke
piano er du hjertelig velkommen.
Tif. 06/83 7168, Anny Mavãg
tif. 02/92 8153, Anita SkulbØrstad.

-

-

Hus I Vägha,
We Enebakk

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

-

r

BEGRAVELSESBYRAER
-D

ç"

Ski
Bc0rvclsesb( r

Enebakk
1, kunstlorening

Asenvn. 3, 1400 Ski
Telefon 87 30 60
Vakttelefon
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

i Herredsstyresalen, Kirkebygden.

Apningstider:

er aktiv

Lørdag 24.10.
SØndag 25.10.
Onsdag 28.10.
LØrdag 30.10.
Søndag 31.10.

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

CHRSTENSRUD EFIF

Til salgs-utstilling <<Norske grafikere i passeportout'.
Anne Breivik, Peter Esdaile, Knut FrØysaa, Terje Grøstad, Dagny Hald, Finn Hald, Eva Harr, Per Kleiva, Dag
RØdsand, Hans Saenger, Liv B. Nielsen, Anne-Lise
Knoff, Therese Nordtvedt, Gino Carpa, Øystein Thürman, Dag Skedsmo,

Annonsering

ej jjJfli,tt

GRETE
SLNKE METODE

Onskes kjØpt.
Henv. tif. 6189 04
e. kl. 17.00

REDD BARA

Follodistriktets byra
gjennom 60 Sr

Salg av Anne-Lise Knoffs kunstkalender 1988.

markesfØring

NFDIVEKT?

Jcrnbanctorgei 2, Oslo I
rb

C-

ki. 15- 18
ki. 12- 18
kl. 15-20
kl. 15 18
kl. 12- 18

I
/ Posgirokonto 5 00 0187

Teorikurs pa Flateby

-

Onsd. 11.11. 87 kI. 14.00.
Nrmere opplysninger i tlf. 06/81 42 92

Velkommen!

Gautes Trafikkskole A/S

—dill talerør
'
I

VELKOMMEN

til Flateby Grendesenter
APNINGSTIDER:

Niandag

ITALIA

Fre., br.

Tizzeo'

OYEREN BENSIN
& SERVICE

kI. 11.00-23.00
N. 11.00-23.00

Tirs., ons., tors.

1911 Flateby

PROV VAR CATERING

Motonask

Fersk pizza hver dag
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 92 88 60

MØI LION-0 og MUMM-RA tra planeten Thundera!

Grendesenteret

-

OHflflDL

-

Fredag 23/lu

P6,

Apningstider:

8

Mand.-f red.

06.30-21.00

Lord.
Sond.

09.00-20.00
09.00-21 .00
TIf. 02/92 81 32

1911 FLATEBY TH. 92 8721

10

_

0

20%

Rensemiddel for motor, dekk,
understell, maskiner og industrigulv. Fra 22/10-25/10-87.
Service fra 11.00-18.00
Even tue/f timebesti//ing.

THUNDERCATS' FINNES I DIN LEKER- OG HOBBY-BUTIKK NA!

4,1

i~
o

krl3III

Historien starter pa den odelagte planeten Thundera, hvor LION-0
og hans sniie venner bor. I forsoket pa a bygge opp en ny tilvrerelse pa en annen planet, blir be hele tiden plaget av de onde Mijtantene, hvor MUMM-RA er sjefen.
En mengde figurer, kjoretoyer - og ikke minst Cats Lair, som er
Thundercats' hovedkvarter, er med pa a bygge opp historien om
kampen mellom det gode og det onde.

n:nt

60A a

pa spray
0,5 I (for kr 26,-)
TILBUD

(kan tas med hjem)

I
.

10-apslUbileum

MA

og var
internasjonale meny

-

Vi anlutter Urt

V

kI. 11.00-23.30
kl. 13.00-21.30

Sondag

4

Lordag 24/10
Plukk selv
fra Trallevogna
3 par for

2000M

damesko

1Z:7Vatq*amaFlateby Grendesenter

TH. 92 83 74

A

/

Tilbude fortsetter
Pa bestilling:

GRISEKARTONG
KUNKR
CA. 14KG

LIFFORD

MA7

pr.kg
1911 Floteby tlf.02.928338
Som bestár av:
GROV FARSE, TYNNRIBBE, JULEPOLSE, STEK, BOG, NAKKE, KOTELETTER OG KNOKE
.
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APROPOS VINTERDEKK

Dead 1,11e 15 ' okto

0

- HVORDAtI STAR BET TIL MED FJORARETS DEKK:
GABANTISJEKK:

DEKK SJEKK*
ASKIM A9S

FROSTERUD INDUSTRIOMRADE
MYRVEGEN 2 - 1800 ASKIM
TELEFON (02) 883580-884201

• GRATIS DEKK SJEKK AV FAGFOLK
• FAGVERKSTED• KVALITET - SERVICE
• REKLMASJ0NSRETr
• GARANTERT BESTE DEKKTILBUD
VI KAN GI DEG

BYENS BESTE SJEKKESTED

Jvib"

aLekkkevL

HUSK BILAUKSJON
__ ASKIM
BILER I
ALLE
PRISKLASSER

I

GULVSLIP
Alt i tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse.
ENGERS GULVSLIP. TIf. 94 01 38

e.

kI. 17.

NB! Hver fredag W. 18.30
PrGvekjoring og besiktige(se hver dag

VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSK VARER
Apent til

STEDET FOR DET GODE BILKJOP!

kI. 22.00

TLF.88 0896

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10

SPYDEBERG
Interior & Farve A/S

OPTISK SYNSPROVE.
o

SKI

tker 0 -. IN K.GH

OPTISKE as
Asenve,er 1, 1400 SKI Telefon 870524

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter

*41#

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
TIf. 92 26 10

VI SKAL BYGGE OM VAR TEPPEAVDELING
I NOVEMBER OG MA DERFOR TØMME

J11EBO'Ul"

ALLE TEPPESTATIVENE.
5000 m2 tepper og 2000 m2 belegg selges
ut med:

p30%

NB! MOT TIDLIG OPP - HER BLUR DET RUSH!

41 IT In 19-gr=P4 or r=m
Man. - fredag 9-19. Lordag 9-13. lIt. 88 71 54

cveLMagiuL(
72fl
Det er ml du skal
n sikre deg og dine
• medarbeidere en velfortjent honnør.
dL
1

411

tareter 0

11
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Tanniege

Glassmester

Blikkenslager

Stein Darre-Hansen

Utsigts rammeverksted

Grendesenteret, Flateby

Alt I innramming

OSVALD NODLl

TIf. kI. 9.00-15.00
TIf. utenom kontortid

92 87 39
92 80 31

1911 Flateby - tlf. 92 84 68

Om nodvendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk.

Enebakk glass

Svein Guibrandsen

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Alt I glassarbeid

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.
1911 Flateby - ttf. 92 82 67

utfores.

Regnskap

.El-installasjon

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

Medlem av
PRFNorske Regnskapsbyrâes Forening
T)f. (02) 92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

el.khoinstallatorer

KR
Godkjent regnskapskontor

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsfersel,
bedrifts-râdgivning.

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

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 4774

Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame- og herrefrisør

1iI1IIIF!H1

Varme. sanitr. nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper. vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

Spesialforretn inger

Frisor

Siw's salong - till 928049

11]hllL

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mobtlf. 094/11 747
TIf. 92 4892

Erik Kjelgaard

Scan consult

.INSTALLASJONSFIRMA

OppIring

pa b/I

Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

Rorlegger

nebukk
e(Inskctp5kontor

Strømshorg &
Enersen A/S
EIL.1G

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer

1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid

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

Kj:deflao,,se,te

1400 Ski - tlf. 8737 10

Meda/jeskap 09 innrammede akvare//trykk

Enebakk Tannteknikk

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

Sandakers Trafikkskole

Alt I blikkenslagerarbeid

Kvelder, lordag etter avtale.

TAN NTE KN IKE AM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82

Sjâforskoler

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

Bilfirma

Flateby Antirust
Kjøp og saig av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/92 80 70, 1911 Flateby

KVIKI( HENS

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

Apent: Tirsd., onsd., fred., lord.
Stengt: Mand. og torsd.

Ifl.

t cza7-amcl

IE

i?i

J

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe,

osv.

Grendesenteret, 1911 Flateby
TI). 02/92 83 74

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

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI

Roll Nassvold

Apent:
Mand.-fred, 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-15.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 9254 13

Vestli, 1911 Flateby

Spesialforretninger

K.S YrkeskIr
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TIf 02/88 81 54
Langdag onsdag 09 torsdag til kI. 19.00.

Enebakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbrett

Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

Brødrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking. bakkeplanering
09 annen rnassetransport.

Rlingen
TIf. 83 70 19/72 16 85

Økonomi & Regnskap Enebakk A/S
,Alt innen regnskapstjenester'

SELGE EIENDOM?
Kontakt

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser

Reg. revisor Sten Røvik

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31 - 94 22 65

SVEIN H. HELLER A/S

TIf. 92 82 90

JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37

Asveien 7, 1911 Flateby

CS Containerutleie
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn.

TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

\

D. Freitag & Co
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
PostbQks 77, 1912 Enebakk - tlf. 02/92 62 94

VETERINIER
Skedsmo Dyreklinikk Riis gard, KJELLER
(Skiltet fra Felvn. v/flyplassen)
Apent fra morgen til kveld
hele uken unntatt Iord./sond.
Timeavtale fIt. 06/87 81 92

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

Steinar Nordahl
BYGGSER VICE
Alt I mur- og oussarbeid.

TIf. 92 63 46
Bistorante ITALIA a.s pizzeria
Alt i mat til hverdag og fest.

Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 02/92 88 60

Apets hapnefest

Ytre Enebakk Ungdomsklubb

Klapt for gienaopning

Entusiastisk dugnadsgjeng serfram til gjenàpningen av klubbenfredag. En kjempejobb har disse glade ungdommene gjort i klubben i lØpet av hØsten.

Si er det igjen Mart for ãrets store barnefest i regi av
Enebakk Husmorlag. Denne ârvisse høsttradisjonen
blir som i fjor arrangert pa Enebakk ungdomsskole i
gymsalen, og denne gang er det ekstra rnye fint pa programmet.
.Helt spesielt for i âr er det at hØstens store markering av Astri
Lindgrens 80-ârs jubileum ogsá
har fâtt innpass i Barnas Dag.
Folk fra Akershus AmatØrteaterrâd kommer og lager teaterverksted med barna med utgangspunkt i Lindgren—litteratur.

Annonsering
er aktiv
markedstøring

lijnctt
—dill talerør

Men det skal bli mer teater.
ABRAKADABRA

Abrakadabrateater skal vise forestillingen Reisefeber.De to gjøglerne Trond Magnum og BjØrn
Fredheim befinner seg denne
gang i svrt uvante omgivelser,
nemlig ombord i et fly. Ikke et
helt ordentlig fly, men likevel. De
drØmmer om a reise til syden, og
i dagdrØmmen er det vanskelig a
skille mellom drØm og virkelighet. Og publikum blir invitert til
A delta i Abrakadabras helt spesielle flytur, mens det stadig hender ting underveis. Mer vil vi ikke
rope....
MYE MER

Og det skal bli mye mer pa Barnas Dag. Bollebaking, snekring
av
fuglekasser,
fiskedam,
21—spill, tremosaikk, maling og
tegning. Og de som vil kan fa lage nisser og troll.
Som tidligere âr blir det gosá
denne gangen salg av kaffe, brus,
kaker og pØlse med lompe. Men
ta en tur, sâ ser du selv...

Fredag ápnes dørene til
den nye Ytre Enebakk
Ungclomsklubb. Helt siden 14.juli har dugnaden
âgâtt tre kvelder i uka.
Apningen var egentlig
planlagt til slutten av august, men den iherdige
dugnadsgjengen
satte
hØye krav til hvordan det
hele skulle se ut. Na er de
fornØyd. Na kan dørene
âpnes.
Mens klubblokalene tidligere var
mØrke og dystre med fa muligheter for varierte aktiviteter,
er det lyse og vennlige lokaler
som na mØter klubbmedlemmer
og annen ungdom nàr dØrene
igjen ápnes. Det store bornberommet pa barneskolen er
hensiktsmessig delt opp i forskjellige avdelinger, men hvor en
likevel kan holde kontakten med
hva som foregâr 1 resten av klubben.
Det har vrt fin oppslutning om
dugnaden, sjeiden mindre cnn
âtte-ti kluhbmedlemmer pr dugnadskveld, og entusiasmen har
holdt til siste slutt.
Da man i var fikk signaler fra
skolen om at toalettavdelingen
matte utbedres dersom ikke
klubben skulle bli stengt, diskuterte klubbstyret hva man skulle
gjøre, og det ble besluttet at det
var ikke nok bare a sette I stand
de begredelige toalettene. En total ansiktslØftning matte til,
mente ungdommene.Spesielt var
det viktig a gjØre lokalene mer
fleksible slik at flere aktiviteter
kunne foregá samtidig.
Lederproblerner har det ogsà
vrt I klubben I Ytre Enebakk,
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og for tiden driver klubben med
en deltidsleder.
Med de nye fine lokalene skulle

det vel vre mulig a friste andre
ogsâ til a melde seg som Ttid.s
ledere i klubben.
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Vignett fortsetter med sin vervekampanje for nye abonnenter.
Onsdag 28. vii det sitte darner i redaksjonen og ringe til deg som ikke
er abonnent.
Men, korn oss gjerne i forkjøpet og
ring selv!
Redaksjonen er bemannet fram til
kI. 22.00.
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