
Ansettelse utsatt 
Kommunestyret 

gikk mandag kveld 
inn for a utsette en 
ansettelse i kultur-
sjefsstillingen. 

Bakgrunnen var brevet 
fra kst. kulturkonsulent, 
og de opplysninger som 
kom fram der. Mange av 
representantene reagerte 
kraftig pa dette, ikke 
minst at den som i dag be-
kier stillingen som kul-
turkonsulent, overhodet 
ikke er innkalt til kon-
feranse. Kulturstyret har 
heller ikke hatt saken til 
uttalelse. 

Ilona Løvseth  har vrert 
tilknyttet Enebakk kom-
mune gjennom de to siste 
âr i forbindelse med re-
gistrering av kultur-
minner, og ble 1. septem-
ber i âr konstituert I stil-
lingen som kulturkonsu-
lent. Løvseth  er arkeolog, 
og dessuten mag.art i 
kunsthistorie. Hun har og-
sã arbeidsmarkedskurs i 
kommunal administra-
sjon og saksbehandling. 

Per Sandvik er innstilt som 
nummer 1 til kultursjefsstil-
lingen med Espen SØràs  som 
1. reserve og Ole BjØrn  Rukan 
som 2. reserve. 

Sandvik er fra Stadthelle 
og for tiden ansatt som kul-
turkonsulent i Bamble. Han 
er utdannet ved kulturlinja 
pa distriktshØyskolen  i BØ. 

Brevet fra LØvseth  ble lagt 
fram til representantene i mo-
tet og kom derfor noksa bar-
dus pa de fleste, noe som i 10-
pet av debatten fØrte  til av-
brudd med gruppemØte. I bre-
vet sier LØvseth at hun finner 
sin utdannelse blant en av de 
mest omfattende og sin 
praksis i stat og kommune 
blant de lengste. LØvseth opp-
fattet derfor forbigáelsen som 
kritikk av sitt arbeid og ba 

Tom Nilsen (SV) vii at 
kommunen skal behandle 
sine ansatte skikkelig. - 
Privatfirma yule aidri be-
handle sine ansatte slik 
som kommunen gjør her, 
sa han. 

Kst. kulturkonsulent Ilona 
LØvseth kiager pa for-
bigáeise. 

om mote med personalsjefen. 
Pa dette mote, hvor ogsà rad-
mannen var til stéde, ble det 
bekreftet at hun hadde den 
hØyeste utdannelse, men at 
hun var spesialist pa kultur- 
vern mens det de heller hadde 
tenkt seg var en DH-kandi-
dat. 

Løvseth mente at slik Ut-
lysningen var utformet, matte 
en anse at vanlige krav pa 
hoyeste utdannelse gjaldt. 

I samtaie med rádmann og 
personaisjef ble det ifØige 
LØvseth ogsâ hevdet at hun 
fikk vite at det man egentlig 
Ønsket seg var en Økonom. 
Endelig fikk LØvseth vite at 
det avgjOrende for stillingen 
var de personhige egenskaper, 
og hun fikk da, i fØlge sitt 
brev, beskjed om at leder-
egenskaper hadde hun ikke. 
Det ble ogsá I samtalens lØp 
hevdet at kvinner mangler he-
deregenskaper. Brevet kon- 
kiuderer med kiage om for- 
bigáelse, og LØvseth Ønsker 
flere sider ved saken vurdert. 
Det gjelder mangel pa sam-
svar mellom utlysingstekst og 
virkelige krav. Hun vii ha un-, 
dersØkt muligheten for 
kjØnnsdiskriminering. 

Per Kongsnes (A) under-
streket i debatten at man 
hadde fulgt vanlige ansettel- 
sesprosedyrer og iagt vekt pa 
utdannelse, praksis og skik- 
kethet for stillingen. To pekte 
seg helt kiart ut i forhoid til 
dette, nemlig personene som 
er innstilt som nummer 1 og 2. 
Begge har arbeidet med heie 
feltet. Tredje person som var 
innstilt var det noe mer tvii 
cm, og i formannskapet gikk 
man da ogsâ inn for en av de 
lokale sØkerne pa denne plas-
sen i stedet. Det har vrt 
hvisking i korridorene om at 
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• NORGES 
RIMELIGSTE 

KURVSTATIV9. 
___ 	KOMPLETT 

M/7 KURVER 

KOMPLETT 
M/4 KURVER 

Priser er 
med moms. 

APNINGSTDER: 	8.30-16.30 

Torsd. til 18.00. Lordag til 13.00 

W BIökWatne 
Askim, Osloveien 91. TIf. 02188 25 92 

NY nemndstpuktup - bedre service 
Kommunestyret vedtok mandag kveld enstemmig de fleste punkter i formann-

skapets innstilling til ny mendstruktur i kommunen. Nr det gjelder bygningsrãdet 
ma saken opp igjen i neste mote p.g.a. manglende flertall. 
Forsamlingen delte seg ogsà i sporsmálet om framtidig organisering av Tomtesel- 
skapet, likestillingsutvalge. 

Nemndstrukturen sto ogsá pa sakskartet til formannskapet i slutten av septem-
ber. Saker ble da utsatt, men formannskapet kom likevel fram til den konklusjon at 
nemndene skulle organiseres etter hovedutvalgsmodellen, bortsett fra administra-
sjonsutvalget som skal ha 7 medlemmer. Videre vedtok man sende utredningen 
om nemndstrukturen ut til hØring til styrer rad og utvalg. 

Formannskapet behandlet saken for to uker siden, og vedtok da a sette medlem-
stallet i hovedutvalgene/skolestyret til 9, mens medlemstallet i underutvalgene ble 
satt til 5. Et enstemmig kommunestyre sluttet seg mandag til dette. 

Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss. 
TIf. 88 16 15 

1800 Askim 

  

Kjøp og saig av biler Kommisjon 
100% finansierings- 

b/stand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
lIt. 92 80 70 
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Løssalg kr. 4.00 	Lokalavis for Enebakk 

  

4. árg. 
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Debatten om omorganiseringen 
av sektoren gikk hØy,  og dreide 
seg for en stor del om penger. 
30.000 koster det ekstra a ansette 
kultursjefen, og noen av repre-
sentantene mente at disse pen-
gene kunne komme godt med til 
andre ting I trange tider. 
Per Kongsnes (A) pàpekte at 

I stedet for a kahhe denne saken 
for Nemndstrukturen I Enebakk, 
kunne vi like gjerne kalhe den 
for:Bedre service for trivsel og ut-
vikling, for det er det det handler 
om. Hensikten er a yte bedre tje-
neste. Vi har en form for ny  

ansettelse av en kultursjef hen-
ger nØye  sammen med tidligere 
vedtak 1 kulturplanen. Han an-
befalte kommunestyret a fØlge 
opp dette vedtaket, og papekte 
at det er naturlig at kulturkonsu-
lentstihlingen na omgjøres til kul-
tursjef. 
Venstres Helge Nilsen tok en hi- 

nemndstruktur I innevrende 
periode. sa  Kjøhie. - Det det 
dreier seg om er a gjØre bedre og 
enkhere enn den vi har na. Det 
det dreier seg om er at kom-
munestyrets 33 medlemmer de-
her seg I fern arbeidsgrupper. Aihe 
representantene skal i prinsippet 
vre medlemmer av et hovedut-
vaig. Og hensikten er delegering 
av avgjØrehsesmyndighet for ras-
kere beshutninger til beste for 
folk, sa KjØlle. 

SV's Tom Nilsen yule shett ikke 
vre med pa en silk lovprisning 
av hovedutvalgsmo dell en. Han 
mente tvert imot at dette repre-
senterte mer maktkonsentra-
sjon, og mer sentralisering. Nil-
sen framsatte forslag om a avvise 
nemndstrukturutvahgets forslag. 
Han tikk imidlertid ikke stØtte 
for dette. Per Kongsnes kalte he-
he forshaget for et tilbakesteg, og 
var overrasket over at ikke Nil-
sen vihhe vre med pa a arbeide 
seg videre fram met en bedre ho-
vedutvalgsmodell. Nilsen ha  

storisk gjennomgang av Venstres 
standpunkt 1 denne saken fra 
1980, da det ble ansatt kuitur-
sekretr i halv stilling via Ven-
stres forslag i -83 om a gjØre sek-
toren til egen etat og fram til I 
dag. Den gang ble det da man be- 
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imidlertid ufortrØdent fram et 
subsidirt forslag scm i hovedt-
rekk samstemte med formann-
skapets innstiliing, bortsett fra 
pa et punkt. Nilsen viihe ha MiljØ-
vern og Friluftsnemnda som eget 
hovedutvahg for mihjØvern.  Her 
fikk han verbal stØtte av venstres 
Gina Signstad. 

Nilsen begrunnet sitt Ønske cm 
et hovedutvahg for MihjØ og fri-
huftssaker med at vektige saker I 
dag ahdri nar MiljØvern og fri-
huftsnemnda. - Sakene bhir hohdt 
tilbake. Vi blir ikke spurt, sa Nil-
sen. 
Ved votering stihte imidlertid 
kommunestyret seg enstemmig 
bak formannskapets enstem-
mige innstihhing pa at MiljØvern 
og frihuftsnemnda organiseres 
som eget underutvalg til kuhtur-
styret, og at nemnda tillegges 
innhandsflskenemndas og vilt-
nemndas oppgaver. Radman-
nens innstiihing her gikk pa a leg-
ge ned Miljøvern og friluftsnemn- 
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Enebakk tar ku.1tupsjef 
Et flertall i kommunestyret gikk mandag kveld inn for at kultursektoren organi-

seres som egen etat fra 1. januar neste ãr, og at det opprettes stilling som kultursjef. 
Noe ansettelse i stillingen ble det imidlertid ikke i denne omgangen. Den saken 

ble utsatt. Pa bakgrunn av et brev fra kst. kulturkonsulent Ilona Løvseth. Løvseth 
som ogsá var søker til kultursjefstillingen, er ikke innkalt til konferanse, og brevet 
inneholdt konkrete klager pa' saksbehandlingen og konkluderte med en kiage om 
forbigãelse. 

TV 
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Torsdag 26/11 
(U) ki. 19.00, kr 25,-
TOP GUN 
Søndag 29/11i 
(U) ki. 2030, kr 25,-
TOP GUN 

PASS PA 
I begynnelsen av desember sender 'vi Ut 
blanketter for innbetaling av hele abon-
nementsavgiften for 1988. 

Unngâ stopp, 
betal for 1.1.88 

e Ikgnctt 
ER STØRST 

KR220. 
FOR HELE ARET 

Grunnen til at vi gâr over til ârlig innbetaling I 
stedet for halvârlig, er omlegging til EDB. 

fremme denne i neste kom-
munestyremØte. 

Tom Nilsen trakk da de 
punktene i sitt forslag som 
gikk pa a sende saken til like-
stillingsutvalg og kulturstyre 
til uttalelse, samt at ny inn-
stilling skal inneholde en vur-
dering av best kvalifiserte 
kvinnelige sØker, og stilte seg 
bak Buers forslag som der-
med ble enstemmig vedtatt. 
Nilsens forslag, som gikk pa a 
be administrasjonsutvalget 
sØrge for skikkelig behand-
ling av kommunens ansatte, i 
ansettelsessaker og andre sa-
ker i framtiden, fikk 8 stem-
mer. 
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Gudstjenesteliste til 
29/11-87 (1. s. i advent) 

Enebakk: 
Ki. 11.00: Granly, Dale- 

fjerdingen 	v/Helg- 
heim. Markering av 
Granlys 
75-ársjubileum. Kirke-
kaffe. 

K!. 17.00: Mari kirke. Ad-
ventskonsert v/Flate-
by korforening. An-
dakt v/Johannessen. 

Ki. 19.30: Enebakk kirke. 
Adventskonsert v/Fla-
teby korforening og 
Kirkebygden skole-
korps. Andakt v/Helg-
heim. 

Hele nabolagets kjre Anna 
Frydenberg fyller 75 ár den 
27/11. 
Vi gratulerer henne. 

Aker sykehus 14/11-87 
En fin datter. 

Tone Lindheim og 
Peter ButenchØn 

PLAKATEN 

Julenek pa 
Flateby. Se ann. 
J U lemesse 
Ytre-Enebakk skole. Se 
ann. 
Program 
for bispevisitas. Se ann. 
Kirkeringens 
basar pa Flateby. Se ann. 
Ornoye, 
inntak av nye medlemmer. 
Se ann. 
Kurs i taping 
av idrettsskader. Se ann. 
Enebakk Hoyre 
avholder ârsmøte. 
Flateby kino 
viser Top Gun. 
Husk ukens 
mØter. Se ann. 
Hei, pensjonister 
og trygdede. FØrjulsfest. 
Se ann. 
Enebakk skolemusikk 
selger julenek. Se ann.  

I morgen kveld inviterer Ma-
ri menighet til menighets-
samling pa Bjerkely. Denne 
gangen invites det til vise og 
lyrikkkveld, og det er Tom 
Andersen som har ansvret 
for opplegget. Andersen er 
selv meget aktiv innen me-
nighetens musikkliv, og har 
skrevet mange viser som han 
ogsA har satt melodi til.Det 

SV ved Tom Nilsen hadde man-
dag en interpellasjon i kom-
munestyret vedrØrende  fosfat-
holdige vaskemidler. 
Han fremmet forslag om at kom-
munestyret skulle vedta forbud 
mot all omsetning av fosfatholdi-
ge vaskemidler i Enebakk. 
Interpellasjonen ble avvist mot 
tre stemmer.MiljØvern  og frilufts-
nemnda fattet tidligere i Ar ved-
tak om forbud. 
Lucie Paus Faick innledet sitt 
svar med a understreke at dette 
slett ikke var noen interpella-
sjon, fordi den manglet skikkelig 
begrunnelse, men hun skulle ii-
kevel svare pa den. Hun viste til 
et enstemmig formannskapsved-
tak i 1985i forbindelse med 
Handlingsprogram for vannkval-
itet i øyeren Her heter det blant 

er satt sammen en collage 
over temaet Guds godhet og 
Nâde. Medvirkende pa denne 
kvelden er ogsâ Elin Overaa 
Sther som er lrer ved Yt-
re Enebakk skole, og hennes 
mann Thoralf S2ether som 
skal spille cello. Det blir og-
sâen del framførelser pa 
Pan-fløyte. 

annet at holdningsskapende ar-
beid og informasjon ma 
fortsette.Og at det anbefales at 
kommunene via ANØ og fylkes-
mannen søker a pávirke statlige 
myndigheter til a innfØre tiltak 
mot fosfatholdige vaskemidler. 
Vedtaket ble oversendt ANØ. 
OrdfØreren viste ogsá til at kom-
munen har henstilt til forret-
finger a ike rekiamere for fos-
fatholdige vaskemidler, og viste 
ellers til at det av en rapport av 
juni 87 framgar at salget av fos-
fatfrie vaskemidler har gatt be-
tydelig fram fra fØrste  til annet 
halvar 86. For Enebakks ved-
kommende fra 9,8 til 44,5 prosent 
av totalsalg..Dette viser at 
holdningskampanjer har be-
tydelig effekt, sa Paus Faick 
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Ikke fophud med 
holdningskampanie 

Onsdagens' tel(st 
Jakob 2,,1-5, 12,13 

Vi advarer i teksten mot a favorisere de rike og 
se ned pa de fattige. 'Jesus har et srskilt hjerte-
lag for tilsidesatte, elendige, smâ og fattige. Den 
som er ubarmhjertig mot en av disse, kommer un-
der Guds dom. 

Forskjellsbehandling har mange uttrykksfor-
mer. Mobbing i skole og pa arbeidsplass er ak-
tuelle eksempler. Nedvurdering av fremmedar-
beidere, folk med annen hudfarge og bakgrunn, er 
daglig tema i pressen. <<Ved den ugudelig overmot 
engstes de elendige>>, star det i Salme 10. Men Her-
ren er en sikker hjelper for dem som er i nod! <<Du 
skuer nod og sorg, - til deg overgir den elendige 
sin sak, du er den farlØses  hjelper.> 

Sann kristendom viser seg utad i et barmhjer- 
tig sinnelag. 	 0. StrØm 

das. , og at arbeidsoppgavene 
skulle ivaretas av teknisk etat. 

Kommunestyrets medlemmer 
var delte i oppfatningen om like-
stillingsutvalgets eksistens. Rad-
mannen mente det skulle ned-
legges, Per Kongsnes yule ha det 
som et underutvalg til administ-
rasjonsutvalget, mens Jorunn 
Buer yule opprettholde utvalget 
som i dag men med adminisstra-. 
tiv tilknytning til sentralad-
ministrasj onen. 

Buers forslag som var i trad 
med nemndastrukturutvalgets 
fikk flertall i formannskapet. Det 
gjorde det ogsa i kommunestyret 
hvor 23 representanter syntes 'at 
det var den beste lØsningen. 

I sin innstilling til formannska-
pet hadde radmannen gatt inn 
for kulturstyret skulle bli hove-
dutvalg for kirke og kultur. Rad-
mannen trakk tilbake denne inn-
stillingen i formannskapet som 
vedtok enstemmig at det skal 
opprettes et fellesrad for Ene-
bakk og Mari menighet fra 1.1.88, 
og at kulturstyret i prinsippet 

sentantene hadde vanskèlig 
for a fatte noen beslutning pa 
bakgrunn av de nye opplys-
ningene. 

Gerd Lamby (A) var stemt 
for utsettelse. - Hvis det er 
riktig som det star i brevet... 
Lenger kom hun ikke. - Jeg 
synes ikke vi skal diskutere 
det brevet, sa ordføreren.  Cog 
sa ble det ikke mer snakk om 
det. Men lamby lurte pa hvor-
dan det forholdt seg med sØ-
kere som var kommet inn et-
ter fristens utlØp.  Noe som 
gjaldt den som var innstilt 
som nummer en. Jan østreng 
(H) syntes ogsa det var opp-
siktsvekkende at fungerende i 
stillingen som konsulent ikke 
var innkalt til intervju, og 
stØttet SV i utsettelsesfor-
slaget. Vi ma ía vurdert den 
som bekier funksjonen, sa 
østreng. 

Til punktet om at administ-
rasjonsutvalget skal sØrge  for 
rettferdig og forsvarlig be-
handling av kommunens an-
satte i framtidige ansettelses-
saker og andre saker vedrØ-
rende ansattes arbeidsfor-
hold, sa Kongsnes at det yule 
vre a kritisere sin egen be-
handling. Cog her var ordføre-
ren helt pa linje. - A ga inn pa 
noe slikt yule vre mistillit til 
alt som er foregatt I denne 
perioden, mente Paus Faick. 
Jorunn Buer (A) fremmet for-
slag om a be administrasjons-
utvalget legge fram ny inn-
stilling pa bakgrunn av in-
tervju med Ilona LØvseth og 

likestillingshensyn ikke er 
tatt. Likestillingsradet har in-
vitasjon til a delta i alle ad-
ministrasjonsutvalgets mØ-
ter. sa ogsa her, uten at de 
har benyttet seg av denne 
rettigheten. Vi er innstilt pa a 
fa kvinnelige sjefer, forsikret 
Kongsnes. Men dette legges 
det ikke vekt pa foran andre 
kniterier. 

Tom Nilsen (SV): - Jeg be-
kiager maten kommunen be-
handler sine ansatte pa. Hel-
ler ikke jeg setter likestillings-
hensynet over alle andre hen-
syn. Men den som er ansatt i 
kulturkonsulent-stillingen i 
dag er kvalifisert, og har ikke 
butt innkalt til intervju. F 
private bedrifter yule oppføre 
seg pa en slik mate overfor an-
satte. 

Tom Nilsen framsatte føl-
gende firepunktsforslag: An-
settelse av kultursjefutsettes. 
Saken forelegges kulturstyret 
og likestillingsutvalget for 
nrmere uttalelse fØr  ny inn-
stilling fremmes. 

Ny innstilling skal inne-
holde vurdering av beste 
kvinnelige sØker. Administ-
rasjonsutvalget bes sØrge  for 
at det i fremtidige ansettel-
sessaker og andre saker som 
vedrØrer ansatte arbeids-
forholdlvilkar finner sted en 
rettferdig og forsvarlig be-
handling av kommunens an-
satte. 

- G6Lr man inn pa dette set-
ter man til side vedtak som 
tidligere er gjort i kommune-
styret om at fagutvalg ikke 
skal ha slike saker til uttalel-
se, sa Per Kongsnes. 

Men tvilen var sadd i for- 

og kultur. Dette skal fØrst gjen-
nomføres nar konsekvensene er 
utredet og vurdert, tidligst 
1.1.1990. Et enstemmig kom-
munestyre gikk ogsa inn for den-
ne løsningen, som ogsa inkluder-
te at kulturstyret skjal oppnevne 
to medlemmer til bygdetunut-
valget, derav et fra kulturstyret. 

Fuilt sa enkelt var det ikke 
med bygningsràdet. I formann-
skapet framsatte Jorunn Buer 
forslag om a opprettholde da-
gens modell for organisering av 
teknisk etat, d.v.s. beholde med 
bygningsradet som underutvalg 
til teknisk styre. mens flertalls-
vedtaket fra formannskapet gikk 
A a legge bygningsradets funk-
sjon inn under teknisk styre. Hel-
ler ikke i kommunestyret flkk 
Buer fuilt Ut gehØr  for sitt forslag 
som hun blant annet begrunnet 
med den dârlige bemanningen og 
arbeidssituasjonen pa teknisk 
etat. Det har vrt utsettelse av 
saker i teknisk styre, og hvis det 
na skal vre bygningsrad i til-
legg, ma vi bygge ut etaten sa vi 
kan ivareta publikums inter-
esser, sa Buer, og la til:Vi ma se 
nrmere pa organiseringen her 
de nrmeste 3-4 ar. Konsekven-
sene ved omorganiseringen er ik-
ke diskutert med personalet ved 
teknisk. Hvis vi far vedtak na, er 
det uheldig for personalforvalt-
ningen, mente Buer. 

Ved votering stemte 18 for fler-
tallsvedtaket i formannskapet 
mens Buers forslag fikk 14 stem-
mer. Dermed er det klart for ny 
runde om tre uker I dettespØrs-
mâlet 

Leikappingen Ignap 
innbyr alle pensjonister til julebord pa Ignarbakken son-
dag 29/11 ki. 18.00. 
Hjerteligvelkommen. 
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Pa en enkel mate kan du nâ benytte sá 
godt som alle ABC banks dagligbanktjenester 
24 timer i døgnet. 

Nár pa døgnet det passer deg, kan du: 
Betale regninger. Sjekke innestáende pa kon-
toene dine. Heve kontanter. Overføre penger 
mellom dine egne kontoer i ABC bank. 

Be om ABC banks 
Dag&Natt-brosjyre neste 
gang du er innom en av 
vâre fihialer. En god 
bank gjør det enklere! 7 
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VIGNETT 

Kommunestyret vedtok mandag kveld med overvel-
dende flertall I prinsippet et forsiag til reglement for 
godtgjøring til folkevalgte. Det var ogsâ enstemmighet 
om at tidspunktet for gjennomførind av reglementet 
skal vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen 
for 1988. 

Ppinsippvedtak om bedre 
ka0p for folkevalgte Ukens filmep 

Da 	Nemndstrukturutvalgets 
forsiag ble lagt fram for for-
mannskapet i september, ble ut-
valget bedt om a arbeide videre 
blant annet med folkevalgtes ar-
beidsvilkar og legge fram forsiag 
til reglement 

Reglementet fastsetter satser for 
godtgjØrelse til folkevalgte, samt 
andre ytelser i form av gratis avi-
ser til kommunestyremedlem-
mer og telefongodtgjØrelser. 
-Situasjonen er ille for kom-
munen, sa Tom Nilsen, og vi har 
fatt oss forelagt et krisebudsjett. 
I slike tider kan ikke politikerne 
ga inn for a Øke godtgjørelser  til 
seg sjØl. Dette koster 600.000 kro-
ner, sa Nilsen. Det er nok til a an-
sette miljØvernkonsulent og 
klubbledere. Vi ma komme til-
bake til dette nar Økonomien er 
bedre, mente Nilsen. 
-Kongsnes framholdt imidlertid. 
at forsiaget var lagt fram pa 
prinsippielt giunnlag Det er in-
gen forutsetninger om at det skal 
gjennomføres na, men vi holder 
muligheten âpen, sa Kongsnes. 
-Dette dreier seg ikke bare om 
godtgjØrelse, sa Lucie Paus 
Falck.-Vi vet at de fieste partier 
har hatt problemer med a fylle 
listene. Blant annet p.g.a. frust-
rasjon om manglende innflytelse, 
og mangel pa tid. Folk har fami-
lie og arbeid. Og folkeopinionen 
gjØr ikke politisk arbeid lettere. 
Det hersker alimen mistillit til 
politikerne. Dette ma vi gjØre 
noe med. Jeg haper vi kan vedta 
er reglement som gir folkevalgte 
bedre arbeidsmulighter. Jeg ten-
ker ogsa i slike baner som kon-
torplass mØterom etc. Det er og 
rimelig med dekning av utgifter 
til avis og telefon. Det er nØd-
vendig a peke pa den arbeids-
innsats som forventes og vedta 
godtgjØrelse som star i forhold til 
dette. Dette er nØdvendig for a 
opprettholde muligheten for at 
lokaldemokratiet kan fungere, sa 
Lucie Paus Falck.-Politikerne 
driver ikke politisk arbeid for a 
sko seg. Enebakk ligger pa 

- Dermed er en ny og viktig 
brikke falt pa plass i arbeidet for 
A styrke reiselivsnringen i 
Akershus, sier direktØr Gunnar 
Kappe, som er leder i reiselivs-
radets styre. I tillegg til reise-
livssjefen vil det bli ansatt Se-
kretr sa snart som mulig. 

- Det skal bli spennende a ta 
fatt pa arbeidet med produktut-
vikling og markedsfØring av rei-
selivet i Akershus, sier Sissel 
Rogne. At Akershus Reiselivsrâd 
alt na har ftt nesten 80 med- 

<godtgjØringsbuñnen>> Nemnd-
strukturen henger nØye  sammen 
med arbeidsforholdene for de fol-
kevalgte. Kravene blir stØrre. 
Det ma ikke fortsatt vre slik at 
vi skal betale for a a vre politi-
kere. 
-Jeg har rundt regnet en time-
betaling pa 3,63 for mitt politiske 
arbeid, sa Jan østreng (H).Hvis 
vi ser pa kontorutgifter hjemme, 
kjøring rundt omkring, telefon-
utgifter etc. er  det faktisk slik at 
vi betaler for a fa gjØre dette 
arbeidet.Det er vondt a prioritere 
godtgjØrelser til politikerne nâr 
det mangler sa mye bade i helse, 
sosial og undervisningssektor. 
Men vi ma vedta et reglement 
som kan brukes nar muligheten 
kommer, sa østreng. 

Det vedtatte reglementet inne-
barer i korte trek1 at ordfører 
lØnnes som radmann, varaord-
fØrer med 6 prosent av ràd-
mannens lØnn,  formannskaps-
medlemmene med 4 prosent De 
far da ikke mØtegodtgjØrelse i til-
legg. Ledere av hovedutvalg far 
godtgjØrelse pa 2 prosent av rad-
mannslØnneii, ledere av underut-
vaig far halvparten av dette 
igjen. 
Varamedlemmer som mØter i for-
mannskapet lØnnes med 2 pro-
mile av rãdmannslønnen pr mo-
te, medlemmer i kommunestyret 
og kommunale utvalg, 1,5 pro-
mule av radmannslønn pr mote, 
eller 0,5 promulle for enkelte ut-
vaigs ledere. 

Formannskapsmedlemmer og le-
dere av hovedutvalg skal f6L dek-
ket abonnementsavgift for tele-
fon pluss 100 tellerskritt i•kvarta-
let 
Kommunestyremedlemmene far 
dekket abonnementsavgiften, de 
far ogsa gratisabonnement pa 
Kommunal rapport og en lokala-
vis etter valg. 
Videre inneholder reglementet 
bestemmelser vedrØrende skyss-
godtgjØrelse og dekning av tap i 
inntekt. 

lemmer, ser jeg som et klart tegn 
pa at det er stor vilje til sam-
arbeid om felles mal og opp-
gayer. Ikke minst synes jeg det er 
gledelig med den store bredden i 
medlemsmassen - som omfatter 
bade overnattings- og serverings-
bedrifter, kulturinstitusjoner og 
kulturorganisasjoner, 	kom- 
muner og fylkeskommunen, han-
delssentra og handelsstandsfore-
finger, banker, reisebyraer og 
andre interesserte bedrifter og 
organisasj oner. 

Onsdag 18. november hadde 
Enebakk lensmannskontor en 
radarkontroll i 50 km-sonen pa 
Flateby. Resultatet ble ned-
slaende. Hele 29 forenklede fore-
legg ble utstedt. Stig Hansen ved 
lensmannskontoret kan fortelle 
at farten var sa stor sa de matte 
begynne pa bøter a 1200 kroner. 
StØrste hastighet ble malt til 89 
km i timen. Tolv fØrere  fikk an-
meldelse og tre fØrerkort  ble be-
slaglagt. 

Natt til lØrdag var det igjen inn-
brudd hos Vardeberg Matsenter i 
Kirkebygden. 01, pizza og siga-
retter ble stjalet. Tyvene kom seg 
inn ved a knuse en smal rute ved 
siden av inngangsdØra.  Politiet 
ber om opplysninger fra folk som 
har observert noe i lØpet  av nat-
ta. 

Natt til sØndag ble det pa-
grepet en mann i 30-arene, mi-
stenkt for promillekjøring. 

Samme natt stakk en bil med 
fire ungdommer fra en politikon-
troll i Ytre. Bilen stoppet ikke pa 
signal og forsvant i hØy  hastig-
het. Bilen ble senere funnet ved 
BØndernes Hus. Hund ble satt ut 
ved bilen og personer ble pa-
grepet Føreren  hadde forsvun-
net, men meldte seg sØndag for. 
politiet. Han hadde da trasket I 
skogen hele natta og matte en 
tur pa legevakta for behandling 
av frostskader i bena. 

pa Flateby hadde i lØpet av helga 
hatt besøk av uvedkommende. 
De hadde forsynt seg med en 
elektrisk skrivemaskin, kopi-
maskin og regnemaskin. Safen 
var ogsa apnet. Denne var til alt 
hell tom. 

Et lakkeringsverksted pa Fla-
teby hadde ogsa hatt besØk i hel-
ga. Her ble det tatt en del lakk-
tynnere. 

Politiet fikk melding om hyt-
teinnbrudd ved Sofiedal. Her var 
det ikke stjalet floe, men det var 
Øvet en del hrverk. En del mo-
pedspor er observert i omrdet. 
Politiet ber om opplysninger fra 
personer som kan ha sett noe i 10-
pet av de siste par ukene. 

ikke mep til 
kinoavis 
Dersom kulturkonsulentens inn-
stilling far gjeñnomslag 
I morgendagens kulturstyremØ-
te, ma Flateby kino finne andre 
mater til a dekke produksjons-
kostnadene av ytterligere to ki-
nobulletiner pa. 
Flateby kino har sØkt om midler 
til trykking og distribusjon 
av de to siste numre av kinoavi-
sen i 1987. 
Avisen utkommer na en gang I 
maneden og fungerer 1 tillegg til 
kinoavis som informasjonsorgan 
for kommunen. 
Det er sØkt  om 4000 kroner til 
dekning av utgiftene for de to sis-
te numrene. 
Flateby kino har tidligere I a 
ftt tilskudd pa 16.000 kroner til 
kinoavisen. Kulturstyret vedtok 
samtidig en anmodning av at 
restbelØpet skulle sØkes dekket 
gjennom annonseinnstekter. 

Det nrmer seg jui, og 
med den fØiger juiemes-
ser og andre arrangement 
pa Flateby Samfunnshus. 
Dèt vii si at Flateby Kino 

Siste film i november er ØNS-
KEREPRISEN TOP GUN! Den 
gikk for fulle hus sist den ble vist 
p Flateby Kino, og mange har 
OnskeoiTna se den en gang til. 

SA derfór ..alle elskere av Top 
Gun og Tom Cruise, torsdag og 

ma redusere noe pa antall 
forestiilinger, men det 
som blir vist, er aktuelle 
og popuhere filmer. 

søndag kan dere igjen oppleve 
jetfiyverne og deres spennende 
liv bade i luften og pa landjorda. 

Top Gun blir altsa eneste fore-
stillingen pa sØndag. (Se annonse 
annet sted i avisen.) 

Akershus bar f aOtt sin 
fopste Pelselivssjef 

Akershus Reiselivsrâd har ansatt Sissel Rogne som 
reiselivssjef. Den nye reiselivssjefen kommer fra Elek-
trisk Bureau, hvor hun er ansatt som administrasjons-
sjef for Kontortjenester og Kurssenter ved hovedkon-
toret I Asker. Rogne vii tiltre som reiselivssjef s  snart 
som mulig, og senest 1. mars 1988. 



Aksjep med sto kups mot 
0 

Marl  enighetssentep 

Kafferast under lørdagens sølvgraveraksjon  i sØrØstâsen for Man Kirke. Fra v. Anders Heim-
dal, Dag Solberg, Helge Nilsen, Tone Nilsen, og Eivind Johannessen. 

Et gammelt sagn forteller at det finnes en sølvárei âshellinga syd -Øst for Mari kir-
ke. Tydelig tas sagnet etterhvert alvorlig i deler av lokalbefolkningen i Ytre Ene-
bakk. Og det kan man saktens gjØre,  nâr endatil historielagets formann bekrefter at 
det finnes et slikt sagn. Hvorvidt det finnes sØlv, vet imidlertid ingen. 

W11 	 Rol, 

stØter visst Helge Nilsen pa floe. Kaliskapel-
veier en grâstein i hânda. Den ma undersØ- 

Hva var det? Her 
lan Johannessefi 
kes ncermere. 

re ser-.u. 
LI Dagiig LI 2-4 ganger i uka LI Sjeidnere 

Enehakkhabdballen 
Klap for Amsluttspillet 

VIGNETT 

 

Reisevaneundersøkelse Solvpush I Ytre 

Lørdag formiddag i elleveticlen 
kunne en se ivrige sØlvgravere 
med hakke og spade i omrádet. I 
skikkelig raflarhabitt, med bál til 
a varme seg pa, og kãffelars sy- 
dende over glØrne,  gikk de med 
konsentrasjon og iver inn for a 
finne den sagnomsuste sØlvskat-
ten. 
Men menighetens Helge Nilsen, 
Dag Solberg, Anders Heimdal og 
kaliskapellan Eivind Johannes-
senhar ikke tenkt a beholde den-
ne enestaende sjansen for seg 
selv. De gar na aktivt ut og tilbyr 
folk i Ytre nummererte sØlvak-
sjer til 100 kr stykket i seiskapet 
A/S Kvitt eller Dobbelt. Seiska-
pets formal ifØlge aksjenes 
paskrift,er âlete etter sØlvi ásen 
300 meter sØrØst  for Mari kirke. 
Dette sØkes oppnâdd ved a 
sprenge ut en byggegrop og kb-
akkgrØft til Mari menighets-
senter. Ved sølvfunn blir selv-
fØlgelig aksjenes verdi mange-
doblet. Finner en ikke sØlv er en 
kvitt. -Og kursen peker i en ret-
ning, forsikrer kaliskapeilan Jo-
hannessen, -mot menighets-
senteret. 
Barnehage 09. kontor 
Det er ti ar siden menigheten be-
gynte a snakke om et senter, da 
vesentlig pa bakgrunn av be-
hovet for barnehage. Barneha-
gen er ná oppsagt i sine lokaler 
pa Bjerkely. Behovet er prekrt 
og ma finne sin løsning. 
-Deter et og et halvt ar siden hel-
hetsplaner for Mari menighets-
senter ble lagt fram na, sier Helge 
Nilsen. Nar det na er kiart at 
menighetssenteret er tatt helt ut 
av kommunens langtidsbudsjett, 
ma vi ta saken i egne hender. Vi 
har ftt beskjed om at man ikke 
kan kreve for mye av kommunen 
i disse trange tider. Sâ vi tar rad-
mannen pa ordet og gjør det sjØl. 
I fØrste  omgang er det om a gtØre 
A ra sprengt ut en byggegrop, fa 
murt grunnmuren og ftt "lokk" 
PA det. Da har vi straks dekket 
de prekre behov, nemlig lokaler 
for barnehagen var, og kontorp-
lass til menigheten. 
KommUnens plassbehov i me- 
nighetssenteret Mr bli ivaretatt 
siden.-Det dreier seg fØrst og 
fremst om rom for kirkegardsar-
beider lager, omkledningsrom 
midusj. For tIden er alt utstyr til 

Stor-Oslo Lokaltrafikk 
A/S gãr i disse dager ut 
med en reisevaneunder-
sØkelse i. Enebakk. Ene-
bakk kommune har bedt 
om a fâ en vurdering av 
traseendring for rute 501 
inn til Oslo. 

Et skjema vii bli delt ut til tra-
fikantene pa bussene. Dette vil 
bli gjort mandag 30.11. Folk skal 
fylbe ut skjemaene og levere disse 

- til sjaførene igjen, eller sende 
dem til Stor-Oslo Lokaltrafikk. 

Hovedspørsmalet er om det er 
ørskeiig at en del av ruteavgan-
gene kjØrer  om Ryen. Er dette 
ønskehig vii Enebakkrutene gan-
ske raskt kunne begynne a kjøre 
denne traseen. Det er Ønskelig at 
sa mange som muiig svarer pa 
dette skjemaet, ogsa de som er 
fornøyd med dagens trasè. Hvis 
disse ikke svarer, kan de risikere 
at det kun blir de som vii ha bus-
sen over Ryen som blir registrer-
te. 

Ved dubieringsavganger kan 

Seriekamp 
Gutter 14 Enebakk - Fet 
Fet-hallen 

Gutter 14 spilte sin fjerde 
kamp for sesongen. Laget besto 
av: Petter Holmen, Morten JØ-
raas, Kim Engvik, Espen Git-
iesen, Syver Holtet, Marek Party-
ka, Morten Erik Melheim, Lars 
Garseg, Truls østeras Fyhn, 
Thor Lindberg Olsen, Aril Larsen 
og Kristian Englund. 

Vi spilte denne gangen mot 
Fet, som er et av de sterkeste ha-
gene i var pulje. 

Det var med stor spenning vi 
reiste pa kamp. Denne kampen 
var helt avgjørende  for hvem som 
skulle vinne grunnserien. Vi var 
veldig spente pa om det gode 
spillet vi presterte i forrige kamp, 
skuhle fungere mot var sterke 
motstander. 

Kampen startet med forsiktig 
spill fra begge lag. Disse to la-
gene har jo mØtt hverandre hvert 
ár siden de spilte i gutter 10. Det-
te gjør at det er noe spesieit nar 
vi mØter hverandre igjen. Etter 
at iagene hadde fØlt  hverandre 
pa tennene en stund, gikk Fet 
opp og tok ledelsen 1-0. Da yak-' 
net váre spihlere av dvalen, og 
overtok fØringen av spillet i res-
ten av orngangen. 

pa' grunn av meget bra for-
svarsarbeide ble Fet stadig av-
blast for brØyt,  og vi kunne ga til 
pause med ledelse 7-5. Etter pau-
se kom Fet sterkt tilbake, men vi  

eventuelt en av bussene ga over 
Ryen, mens den andre gar Mos-
seveien. Ved at bussene kommer 
raskere frem til Oslo, var det kan-
skje en tanke for alle de som i dag 
benytter privatbil, og kunne be-
gynne a ta buss. 

Et manedskort fra f.éks. Ytre 
koster i dag kr 500 pr. mnd. Hvis 
vi regner 20 reier pr. rnnd. tilsier 
det at det vii koste kr 12.50 pr. 
vei. Dessuten er det kort vei til 
T-banestasjon bade ved Skulle-
rud og ved Manglerud. Bussene 
vii komme raskt fram til Ryen 
om morgenen. 

- Skuile passasjerene ikke f 
dette skjemaet pa bussen, vr da 
sa snill og spØr sjaføren om a ra 
et, ber Tom Karlstad ved Ene-
bakkrutene. 

Karlstad ber ogsa om at Øe 
som i dag ikke bruker buss, skri-
ver inn til Enebakkrutene og for-
teller hva dere syntes om dette. 
FØr ogsa opp kiokkeslettet dere 
kunne tenke dere a bruke bussen 
hvis den gikk over Ryen. 

hadde kampen under kontrohl 
med en to-mals ledelse helt til 
det var igjen halvannet minutt. 
Da scoret Fet, og stihlingen ble 
15-14 til Enebakk. I de siste se-
kundene hadde Fet ballen og 
spilte febriisk for a utiigne. En 
vingspihler fra Fet gikk opp 1 
frosk for a skyte, men Truls gjor-
de det han skuihe. Han gikk ut for 
a mote motspilleren, men denne 
skjØt og traff Trulsmidt i ansik-
tet med handen. Dette gjorde at 
bahien forandret retning, og vik-
tigst av alt, den mistet hastighet. 
Denne Ørhilie forsinkeisen gjorde 
at kampen var over for balien 
gikk i nettmaskene. Málet an-
nuleres. 

Truls, som har ansikt, trØye og 
armer full av blod, vet ikke om 
han skal jubie eller fortvile. Han 
har vunnet 15-14 for Enebakk, 
men har betalt dyrt for seieren. 

Denne seueren gjør at Gutter 14 
Enebakk, har gatt ubeseiret 
igjennom grunnserien, og er som 
første Enebakk-lag klar for A-
sluttspillet. 

Seieren ble kostbar for trene-
ren som hadde lovet pizzatur 
hvis gutta vant. Skjegget sparer 
han til A-sluttspiliet. 

Mâlene var ved: Kim Engvik 5, 
Truls Østerâs Fyhn 3, Espen Git-
lesen 2, Morten Erik Meiheim 2, 
Arild Larsen 1, Kristian Eng-
lund 1 og Lars Garseg 1. 

Kjell Englund. 

kirkegardsarbeidere lagret i en 
container 	pa 	kirkens 
parkeringspiass.Men vi kan ikke 

ueØinga. 
dette plassbehovet i denne om-
gang, sier Nilsen. 
100.000 
-For a komme i gang mener initi-
ativtagerne i menigheten at man 
ma ta inn 100.000 kroner i ak-
sjepenger. Startskuddet for 
skattejakten gikk i sørøstasen v 
Mari kirke iØrdag. Underveis i 
innsamlingen vii de bli satt i 
gang skattejakt flere ganger, og 
startkontingent er minst en ak-
sje. Aksjene er nummerert, og 
underveis vii det bli loddet ut 
sølvgraverutsyr i form av 
hakke,spade o.s.v. Nâr malet er 
nadd, 100.000 kroner blir det 
trUkket en søivskatt. Man regner 
med i ta inn belØpet  innen utgan- 

gen av 1988; 
Julemesse med aksjesalgFØrste 
sjansen til a kjØpe sØlvaksjer far 
dtskomme.Øixiag+p 
menighetens julemesse. Menig-
hetens inntekt av denne messen 
gar ogsa til menighetssenteret. 
Det blir mange flotte gjenstander 
og gevinster pa messa, i tillegg til 
et fyldig underholdningspro-
gram. Det blir amerikansk auk-
sjon men mange flotte auk-
sjonsgjenstander. Babiongteate-
ret kornrner med sin nyeste for-
estilling "Herr Fuglesang og 
Himmelkua, som hadde fØrpre-
miere pa herredshUset for en 
ukes tid siden, videre kan man 
glede seg til Jünioren fra Betel 
som et populrt musikaisk inn-
slag. Og endelig vises den pris-
belØnte lUmen "Pip" kontinuer-
hg dagen igjennom. 

Reisevaneundepsokelse Enehakk 
-Oslo 
1.Hvilken trasé inn mot byen yule det vre mest gunstig for deg 

at bussen fulgte? 
LI Hauketo - Mosseveien - GrØniand (dagens trasé) 

LI Skulierud - Ryenkrysset - GrØnland 
LI Raskeste vei til GrØnlands Torg, uavhengig av trasé 

2. Pa hvilken hoidepiass gikkdu pa bussen) 	  
Tidspunkt 	  

3. Pa hvilken holdepiass skal du ga av9 	  
4. Er dette endeiig reisemal for denne reisen? JaJNei. 
5. Hvis nei, hva er endeiig reisemâl for reisen9 	  
6. Med hvilke transportmidler reiser du videre? 	  



VIGNETT 

NYTT FRA SKO  LEN 

Det er fortsatt pa det uvisse nár man kan komme i 
gang med den planlagte utvidelsen av gymsal pa 
Stranden skole. Skolestyret vedtok i siste mote a ut-
sette behandlingen av saken.Anbudet er for dyrt og ar-
kitekt og râdgivende ingeniør skal nâ gâ inn i anbudet 
a se hva som kan kuttes for at man skal komme ned pa 
et akseptabelt nivâ.Med det foreliggende anbud kom-
mer den planlagte utvidelsen pa totalt 2,1 miull. I bud-
sjettet er det avsatt 864.000 kroner til formâlet. 
Saken skal tas opp til behandling i skolestyrets neste 
mote 15.september. 

A vgiØrelse utsatt 
Gymsalen pa Stpanda Utvisning tillatt. 

ved ungdomsskolene 
Skolestyret i Enebakk har vedtatt at ungdomsskolene 
gis adgang til a utvise en elev i inntil tre dager ved gro-
ve brudd pa skolens ordensreglement. Det er rektor 
som kan ta denne avgjørelsen i samrad med elevens 
lrere. Adgangen til utvisning ma pa forhand vre in-
narbeidet i skolens ordensreglement, og gjort kjent for 
elever og foresatte. 

ut2189 Skolestyret har dermed benyttet seg av de be-
stemmelser i by og forskrifter som gir adgang for sko-
lene til a utvise en elev i tre dager som reaksjon etter 
brudd pa reglementet. 
Det er ikke første gang Enebakk skolestyre behandler 
denne saken. Forrige gang var i 1981. Den gangen gikk 
imidlertid et flertall i skolestyret imot a gi skolene 
denne muligheten. 
Bakgrunnen for at saken nâ ble fremmet igjen var en 
elevepisode ved Mjar ungdomsskole i hØst. I sin an-
modning til skolestyret i denne saken, pâpekte herer-
râdet ved skolen at utvisning etter sakkyndig vurde-
ring kan vere et godt virkemiddel i grensesetting 
overfor elever. Det er ogsá understreket fra larer-
radets side at en forutsetning ma vre oppfølging av 
eleven gjennom det pedagogisk/psykologisk hjelpeap-
parat. 

Samarbeidsutvalgene ved begge ungdomsskolene had-
de bedt skolestyret vurdere saken pânytt 

Skolesjefens innstilling gikk pa adgang til a utvise en 
elev i inntil tre dager ved grove brudd pa skolens or-
densreglement. pa forslag fra representanten Anne 
Grete Lossius,(A) ble adgangen til utvisning begrenset 
til ungdomstrinnet. 
Et forslag fra Lill-Ann Nersund,(Fr.P.) om a oppret-
tholde vedtaket fra 1981 om a ikke gi skolene adgang til 
utvisning, fikk en stemme. 

Altepnativ undepvisning 

FØrste gang det ble avsatt pen-
ger til utvidelse. av Stranden sko-
les gymsal var i 1972. Dengang 
var alt kiart for en utvidelse, men 
sa anmodet Enebakk I.F.om at 
man ventet fordi det da yule bli 
lettere a oppnâ en stor gymsal 
ved Hauglia skole som da var un-
der prosjektering. 
11979/80 ble det igjen avsatt pen-
ger til utvidelse av gymsalen pa 
Stranden. Ingenting skjedde. I 
1984 sto fortsatt 700.000 kroner pa 
budsjettet til dette formâlet. Da 
foreslo HØyre  a trekke pengene 
tilbake for a bruke den til et fØrs-
te byggetrinn av idrettsanlegg pa 
Vidotta, som da ble diskutert 
som et alternativ til anlegg ved 
Streifinn. Dette ble heller ikke 
noe av. 

I innevrende âr er det satt av 
864.000 kroner til utvidelse av 
gymsalen ved Stranden skole. 
Men a komme i gang har ikke 
vrt enkelt. For det fØrste 
p.g.a.problemer med grunner-
very. I neste omgang 
p.g.a.problemer med a ra inn an-
bud pa arbeidene.Skolekontoret 
har brukt mye tid a krefter for i 
det hele tatt a fA inn noe anbud. 
Man har trálet bade Folloregi-
onen og Indre østfold uten sr-
hg hell. Et anbud er det man har 
kiart a framskaffe.-Andre steder 
avviser man gjerne a behandle 
saken nar bare et anbud forelig-
ger, men vi er nØdt for a std pa for 
a komme i gang med arbeidene. 
Siden anbudet er sa hØyt  er vi 
nødt for a ga inn i det for a se om 
vi kan skjre ned sa prosjektet 
kan gjennomføres innen de muli-
ge Økonomiske rammer, sier sko- 

Grethe Laechert, som har arran-
gert liknende turer i flere ar, fun-
gerer som turoperatør. Det er 
lagt opp et bredt program for tu-
ren. Det skal vre informasjons-
foredrag med pafølgende  sightse-
eing i byen, maneskinnstur pr 
bat med diskotek og dans. Det 
blir skolebesØk med muligheter 
til samtale med tyske elever. Her 
er det lagt opp spesielt program 
for elever med tysk valgfag. Det 
blir ogsa orientering om tysk 
skolesystem og muligheter for 
norske studenter til videreutdan-
ning i Berlin.Ellers skal man be-
sØke forskjellige utstillinger. Ele- 

lesjef Hans Erik Holm.-Vi haper 
bare det ikke na tar for lang tid 
fØr anbyder far tilsiaget. Det kan 
i sa fall igjen sette oss i en vans- 
kelig 	situasjon, 	sier 
Holm.-Bygningsbransjen er et 
presset marked. 
Det foreliggende anbudet pa de o bygningstekniske arbeider er pa 
1.672.418 inkl.mva. Fra for av er 
det lagt inn anbud pa VVS og 
elektroarbeider. 
Med de foreliggende anbud vil 
utvidelsen totalt komme opp i 
2.087.311 I tillegg kommer avgif-
ter, gebyrer prisreguleringer byg-
getrømutgifter, og flytting av vei. 
Det er utarbeidet to alternative 
kostnadsoversiag i april i fjor. 
Det ene pa 750.000 kroner det an-
dre pa 1,3 mill. 
Skuile man godta de forelig-
gende anbud pa utvidelsen av 
gymsalen pa Stranda, yule det 
blinØdvendig med en tilleggs-
bevilgning pa 1.500.000. 
Gymsalen pa Stranden skole er i 
underkant av 116 kvm. Den er i 
en meget darlig forfatning. Blant 
annet lekker det inn av vindue-
ne, silk at store deler av gymti-
mene gar med til a tØrke gulver 
nar regnvret star pa som verst. 
Med den planlagte utvidelsen vil 
Stranden skole M en gymsal pa 
200 kvm, og aktivitetsmulighe-
tene blir dermed brakt opp pa et 
akseptabelt niva. StØrrelsen pa 
gymsalen i dag, utelukker mange 
former for aktiviteter 
blant annet forskjellige former 
for innendØrs balispill. 
Man har ogsa mattet dele de 
stØrste kiassene med 27-29 ele-
ver i gymtimene, for at man skal 
kunne drive gym i det hele tatt. 

vene skal ogsa besØke øst-Ber-
un. Her blir det besØk i Per-
gamonmuseet , Sachsenhausen, 
og Pionerpalast som er et Ut-
dannings og fritidssenter for 
barn og ungdom. 

PERMISJON 
Lrer Eivind Jentoft ved Mjr 
ungdomsskole er innvilget per-
misjon ut skolearet 87/88. Jentoft 
skal ga over i full stilling ved Gal-
leri Finsrud u DrØbak 

Enebakk skolestyre be-
handlet og godtok en-
stemmig et alternativt 
undervisningstilbud for 
elever soni har problemer 
med a tilpasse seg det 
vanlige opplegget. 

En lnergruppe ved Mjr ung-
domsskole har i forbindelse med 
det forberedende arbeidet med 
innfØning av M-87, arbeidet med 
ulike alternative undervisnings-
tilbud for eleven med tilpasnings-
problemer. 

Et av disse altennativene kalles 
RausjØprosjektet. Gruppen me-
ner at RausjØ skole er et ut-
merket sted a bruke i denne sam-
menheng. 

Opplegget gar ut pa at elevene 
I tiilegg til et teoretisk tilbud, 
som en tenkt organisert inne pa 
RausjØ skole, ogsa skal fA an-
ledning til a bruke en del av sko-
ledagen til mer praktisk betonet 
arbeidet. 

Arbeidet en allenede kommet 
sa langt at gruppa ben om a fA Ut-
prØve opplegget i pnaksis allere-
de innevnende skoleâr. Opp-
legget gjennomfØres i samarbeid 
med Enebakk ungdomsskole, 
slik at eleven fra begge skolene 
kan komme med i en slik gruppe. 
Begge skolene pnioniteren dette 
opplegget sa hØyt  at de vil gjen-
nomfØne det innenfor rammen av 
skolens tirnetildeling for inne-
vrende skolean. De en innenfon-
státt med at det ikke'en nimelig a  

forvente ekstra timeressurser til 
opplegget. 

Den teoretiske delen vii besta 
av matematikk, norsk og kom-
munekunnskap, og den praktis-
ke delen bestan av vedhogst og 
skogrydding. 

Den daglige leden for prosjek-
tet en Kai Svarthol. Gina Sigstad 
og Jon Eide en veiledene. Rekto-
rene ved Mjr og Enebakk ung-
domsskole en de hovedansyanli-
ge. 

OppPetthold 
bemanningen 
Skolestyret vedtok I siste mote a 
rette en sterk anmodning til be- 
vilgende myndigheten om at en 
Økonomisk neduksjon ikke ma 
omfatte bemanningen ved sko-
len. 
Skolesjefen peken i sin saks-
framstilling pa at det savidt vites 
ikke en redusent pa bemanningen 
ved andre sektoren. 
I skoiestynets vedtak heter det 
videne at man forstar den vans- 
kelige Økonomiske situasjonen 
for 88, og at man derfor sen det 
som nØdvendig a ta sin del av en 
genenell neduksjon av dniftsutgif-
tene pa 11k linje med andre sekto-
nen. 
Men densom nammetimetailet 
blir redusent som vanslet ,til-
svanen dette 7,1 lnerstiIlinger. 
Det en spesielt dette politikenne 
nâ anmodes om a fonhindre. 

1 
handlet bemanningsplanen ved-
tatt a utsette bemanningsplanen 
for kultursektoren, til det fonesla 
en kulturplan.Denne., fikk vi i 
1984, og da det ble flentall for 
prinsippet. Saken har gatt sakte, 
men i niktig retning, sa Nilsen. - 
Han beklaget imidlertid at saken 
kom akkurat nâ som sektonen 
møtte spanekniven hardest av al-
le rent prosentmessig, med liten 
handlefrihet som konsekvens, 
slik at den nye sjefen blir satt til 
A si nei, nei. - Det en imidlertid 
viktig a mankene at ikke alle ned-
skjringene kan ga pa mye yen-
dien. 
- Vi har i kveld behandlet ny 

nemndstnuktun og fattet vedtak 
om et hovedutvalg for kultur. 
Han vi sagt A, ma vi si B, sa Kane 
KjØlle. Disse saker hengen nØye 
sammen, og det en pa tide at kul-
turen blur likestilt med andre eta-
ten ved at den gjØnes  om til egen 
etat med kultursjef. Og ogsa 
KjØlle mente at det nettopp i 
trange tidér er viktig a fa men ut 
av pengene. - Vi vil fA men effekt 
ut av midlene med en kultursjef. 
Nettopp fondi vi setter kultur-
sektoren hØyt, og pga. trange ti-
den, en det viktig med kultursjef 
na. Det van imidlertid Thonleif 
Elverhøy, FrP, ikke enig i. Han 
mente vi matte ta advanslene fra 
ordfører og nadmann i fonbindel-
se med kommunens vanskelige 
økonomi alvonlig. - Vi ma vise. 
viije til a si nei nar kassa en torn. 
Her kan vi gjØre en formidabel 
besparelse. Kuitunstynet funge-
ner uten sjef, og foreningslivet tan 
hand om et vaniert kulturtilbud I 
Enebakk, sa ElverhØy, og papek-
te for Øvnig at hovedstadens 
mangfoldige kulturtilbud en til 
for alle. - En kultursjef nâ vii bli 
paradefigur, sa ElverhØy og 
foreslo a utsette omorganisening 
av kultursektoren pa ubestemt 
tid. 
Fna fiene hold ble det sagt at 

30.000 hadde kommunen nad til a 
satse pa kulturlivet, deniblant 
Tom Nilsen, SV, og Dag Skaug, 
Ap, som mente 30.000 var en bil-
hg investening dersom det ble til 
nytte for lag og foreningen. Det en 
viktig at vi tar oss av foreningsli-
vet og ungdommen. Men vi vet jo 
at FnP Ønsker a bygge ned kul-
turen, sa Skaug. 
Jan østreng (H) mente imid-

lertid at de 30.000 kunne gatt di-
nekte til foreningslivet i trange ti-
den. Det ville bli tilskudd til nøy-
aktig to speidengnuppen. Med 
30.000 ekstra til râdighet til ung-
domsanbeid pa ideelt grunnlag, 
vil mye kunne gjØres, hevdet øst-
neng. Han framsatte forslag om a 
utsette omorganiseringen av kul-
tursektoren til egen etat med 
kultursjef fnam til 1.1.1990. 
Ved aystemning falt Elverhøys 

forslag som fikk seks stemmer. 
østnengs forslag fikk 8 stemmer, 
mens 24 stemte for den enstem-
mige innstillingen fra fonmann-
skapet som. gikk pa a gjØne kul-
tursektoren til egen etat og an-
sette kultursjef fra 1.1.1988. 

NY undervisnings- 
inspektør i We 

Stillingen som undenvisnings-
inspektør ved Ytne Enebakk 
skole, har vnt lyst ledig ved 
oppslag pa skolene i kommuneri. 
Ved fristens utlØp hadde det 
meldt seg fire sØkene. Stilhingen 
ble utlyst som et vikaniat ut sko-
leánet 1987/88. 

Skolestyret sluttet seg enstem-
mig til skolesjefens innstilling, og 
tilsatte Solfnid Janbu Berg i stil-
lingen som undenvisningsinspek-
tØn ved Ytne Enebakk skole. 

T Studwietup toll Berlin 
Skolestyret har innvilget en sknad fra Enebakk ung-
domsskole om a a dra pa studietur til Berlin med 
niendeklassene. Turen er lagt til 2.uke av april 
88.Studiereisen er et ledd i et tverrfaglig prosjekt som 
kalt "Prosjekt Berlin -88" 



lar seg gjØre a gjennomføre en 
maskinell tynningsdrift. Opp- 
fØlgingen er meget viktig for re- 

sultatet. 2. desember vii det bli et 
informasjonsmøte pa BØndernes 
Hus. 

Stor stemning pa dansegulvet pa Ignarbakke lØrdag 
kveld. 

Annonser leses 
av folk flest 

 

VIGNETT 

 

Skogdag. Pa Fla,teby,  

Anders Jensen orienterer om tynningscliagram for 
kalt slipset. 

Festen:med det- - 
stope -suset 

Rast runcit bdlet. Varm kaffe og wienerbrød var noe som smakte i det 
sure og grä vceret. Her er det Brekken og Solberg som varmer seg. 

I regi av Skogeierlaget 
og Enebakk Landbruks-
kontor ble det torsdag 
19.11. avholdt skogdag, 
med demonstrasjon av 
mekanisk tynning. Nedre 
Glommen skogeierfore-
ning stilte med eksperti-
Se, og et nystartet firma 
hadde tynningsmaskin. 

I Enebakk har det etter hvert 
butt mange nye piantefeit som 
ná er kiare for tynning, kunne 
herredsskogsmester 	Asmund 
Jahr fortelle. Han regnet med at 
det i hvert fall star Ca. 500 da. 
tynningsklare, men dette taliet 
vii Øke etter hvert som plantefel-
tene vokser til. 

Driftsjef Toverud fra Nedre 
Glommen kunne fortelie at det 
etter hvert blir vanskeligere a fâ 
skogsarbeidere. De man ná har, 
ma prioritere ungskogpleie, sâ 
kapasiteten tilsier at man ma 
bruke maskiner. 

Pr. i dag har man tre maskiner 
for tynning i drift, men mauelt ar-
beid ma ogsá benyttes, sruig i 
startfasen. Rundt 20 mennesker 
trosset taken og det sure vret 
for a vre med pa denne demon-
strasjonen som foregikk pa eien-
dommen Skaugen, som ligger 
hØyt og flott til i skogen bak 
Hauglia. Feitet som skulie tyn-
nes er en tidligere innmark som 
ble piantet til i 1960. Piantene 
som ble satt ut pa dette feitet ble 
piantet tett, og det var stort be-
hov for tynning. 

Anders Jensen orienterte litt 
om hvordan de gikk frem i arbei-
det med tynningen. Det fØrste 
som ma gjØres  er a dra ut i feitet 
for a se pa bestanden som er ak-
tuell. Det ma dannes et heihets-
bilde. 

De teller trr pr. da. og maler 
overhØyden. Det blir ogsa laget 
et tynningsdiagram. Til det bru-
kes en fire m lang stang, og trr-
ne innenfor diameteren blir tait. 
Boniteten blir ogsa vurdert. 

Maskinen som ble demonstrert 
var en engreps maskin. Det vii si 
at den gjØr  alt i ett grep. Maski-
nen gár pa en stikkvei. Den tar 
av trrne i veien, kvister de og 
iegger de i hauger langs veien 
kiar til fremkjØring.  Maskinen er 
forsynt med en lang kran som 
piukker ut trr sâ langt den rek-
ker. Det er viktig at man armerer 
stikkveiene med bar og topper. 

Maskinene er tunge, og stadig 
farting frem og tilbake pa stikk-
veiene setter dype spor som kan 
Ødeiegge rotsystemet til de gjen-
nstâende trrne hvis ikke veiene 
er skikkelig armerte. 

Forhándsrydding er viktig, og 
alt under hoftehØyde bØr settes 
igjen av hensyn til viltet. Kapasi- 
teten pa maskinen er stor. Det er 
regnet ut at ved maneuell tyn- 
ning rydder man Ca. 4 m3  pr. dag, 
ved del mekanisering kiarer man 
Ca. 5 m3  pr. dag, og ved hel-me- 
kanisering ryddes det Ca. 25-30 
m3  pr. dag. Ved for sen tynning av 
et felt gir det hØye,  tynne trr, 
som er meget sarbare for snØ-
brekk. Det har ogsa lett for a bli 
rotsammenvoksinger under mar-
ka 

Mekanisk tynning vii muligens 
ikke lØse  hele tynningsprobleme- 
ne i Enebakk, men det viktigste 
er at det blir gjort, og gjort pa rik-
tig mate. Nedre Glommen er in- 
teressert i a hjelpe med veiled-
ning til de som vii gjØre arbeidet 
selv. 

Denne demonstrasjonen viser 
en mate a gjØre arbeidet pa. Det 

Enebakk Storband i aksjon 

sa var den der endelig-Storband-
festen. Arets begivenhet i det lo-
kale fornØyelsesliv.  Festen hvor 
man pynter. Festen hvor man 
spiser annet enn iapskaus og 
hamburger Festen hvor det kri-
bier i beina fra første Øyebuikk, og 
hvor musikken gar rett inn i hjer-
tene pa alle aidersgrupper, blant 
det store, og meget bredt sam-
mensatte publikum fra alle kan-
ter av Enebakk. For dette er og 
blir den store enebakkfesten, 
som samler musikkglade ene-
bakkinger med sans for gastro-
nomiske nytelser, fra alle bygdas 
kretser.Og vel sa det.Fra Oslo, 
fra Gudbrandsdalen, faktisk fra 
hele Østland.somrádet kom folk 
til Ignarbakke lØrdag kveid.De 
enorme koldtbordene, opplyst av 
mangearmede sølvkandeiabre 
bugnet av de lekreste delikates-
ser, framtryilet av storband-
damene i sene nattetimer. 17 kilo 
roastbeef, kalkun, storband- 
damenes 	 himmelske 
waidorfsalat,helkokt Ørret, rØke-
laks, eggerØre,  potetsalat ra-
kostsaiat, karbonader og kabare-
ter, skinkesteik og diverse andre 
fristeiser.Og storbanddamene 
glitret og smilte, serverte og hyg-
get for publikum, og skapte nett-
opp den stemningen og det miljø-
et som karakteriserer storband-
festene. 
De musikaiske fristelsene var ik-
ke mindre, og dansegulvet var 
fullpakket fra første stund. Stor-
bandet blir bedre og bedre. 110- 

pet av kvelden var bandets to vo-
kalister ogsa pa podiet.Hans 
Olav Aune,godt kjent av de fleste 
fra tidligere storbandfester og 
konserter, gjennom de siste par 
arene, alitid like popu1r og selv-
fØlgelig, blant mye annet ogsa 
med sin tolkning av My way, som 
taler a hØres  gang etter gang med 
en stemme som Aunes. 
Bandets nye kvinneiige vokalist 
gjorde ogsa iykke.Sigrun Tveit-
nes heter hun er musikklrer 
ved Enebakk ungdomsskole, og 
kommer fra Sogndal, hvor hun 
var vokalist i Sogndal 
Storband.Vi gleder oss til a hØre 
Sigrun igjen pa Storbandkonser-
ten i februar.Nytt av ret var et 
srdeies sprudlende lotteri med 
gevinst pa gulikorkede grØnne 
flasker.Og sprudlehilsen pa flas-
ke med blomsterkvast tillike, ble 
det ogsa pa storbandfrue Eva 
Amundsen som fylte âr nettopp 
denne kveiden.Og for a nevne det 
fØrst. LØsarbeider Zakariassen 
med med nyervervet venninne 
tidligere fru Botolfsen var. hjer-
telig tilstede, observert i hem-
ningslØs utfoldelse pa dansegul-
vet til tonene fra Glenn Millerlá-
ten<< In the mood.- sa er det 
sagt..Og mange fulgte eksempe-
let, da bandet apnet ballet med 
en srdeles swingende utgave av 
40 aras swinglat nummer 1. Og 
dansen gikk ut i de sma timer. 
For kan man la anledningen ga 
fra seg nar man risikerer at det 
gar et ar til neste gang? 



V 

ENEBAKKeHOYRE  
avholder ârsmØte 2/12-87 ki. 19.30, 
Ignarbakke. 
Saker som Ønskes behandiet av ârsmøtet ma vre sty-
ret i hende innen 30/11.87. 

Ivar Gotaas 
formann 

I   kUNNGJORINGER   

Kups i taping av 
idpettsskadep 
pa Mjr ungdomsskole lørdag 5/12 og sØndag 

6i'12. 
Kurslrer er fysioterapeut Knut Jaeger Hansen fra 
Norsk Idrettsmedisjnsk Institutt. 
Pâmeiding til Unni Simonsen, tif. 92 46 04. 

Julenek pac' Flateby 
Stranden skolemusikkorps vii ogsâ i ár selge julenek. 
Vi kommer rundt fØrste  uka i desember. STØTT OSS. 
Legitimasjon vii bli vist. 

Stranden skolemusikkorps 

Hei pensjonister og 
trygdede i Enebakk! 

Julen nrmer seg, og da er det pa tide a 
motes igjen. Vi innbyr til førjukfesrpâ 

Flateby Samfunnshus 
sønd. 6. desember kI. 14.00. 

Vi serverer middag, kaffe og kaker. DEl 
KOSTER INGEN TING, men ta med deg en 

krone eller to, for vi skal ha utlodning. 
Cato kommer i âr ogsâ. 

Ring: Ingrid Nordli, tlf. 92 84 68, eller Ester Hansen., tlf. 92 85 34. 

Program 
for bispevisitas I Enebakk preste-
gjeld 9. - 13. desember 1987 

Onsdag 9. desember: 
Ki. 09.00 Skolegudstjeneste i Enebakk kirke. Kirkebyg- 

den skole. Sokneprest Heigheim. 
Kb. 10.00 Skolegudstjeneste i Enebakk kirke. Hauglia 

skole. Stiftskapellan Elseth. 
Ki. 11.00 Skolegudstjeneste i Enebakk kirke. Stranden 

skole. Kaliskapellan Johannessen/skolesjef 
Hans Erik Holm. 

Ki. 12.15 LrermØte pa Enebakk ungdomsskole. Jofrid 
-. - . KongSnes & Kirsten. 

1(1. 14.00 Fougner: Samarbeid kirke' 'skole, M-87. 
Ki. 14.30 BesØk pa Enebakk syke- og aldershjem. Bis- 

kop Lislerud. 
Ki. 15.30 Kontorvisitas hos soknepresten. 

Samtale med sp.r. 
Ki. 17.00 Juiemiddag pensjonistforeningen. 
Ki. 19.00 Mgte med menighetsrâd og ansatte. Her- 

redshuset. Leder: Jofrid Kongsnes. 

Torsdag 10. desember: 
Ki. 09.00 Skolegudstjeneste i Mari kirke. Ytre Enebakk 

skole I. Kaliskapeilan Johannessen. 
Ki. 10.00 Skolegudstjeneste i Mari kirke. Ytre Enebakk 

skole II. Frost Mamen. 
Ki. 11.00 Befaring Mari kirke og kirkegárd. 
Ki. 12.30 Samling for Mjr ungdomsskole. Kaliskap. 

Johannessen. 
Ki. 14.00 Samtale med ansatte cg menighetsrádenes 

formenn. 
Ki. 16.30 Middag i Bjerkeiy misjonssenter. 
Ki. 19.00 Aftengudstjeneste med nattverd i Mari kirke. 

Frost Mamen. 

Fredag 11. desember: 
Ki. 09.00 Befaring Enebakk kirke og kirkegárd. 
Ki. 10.30 Samling pa Enebakk ungdomsskole. Biskop 

Lislerud. 
- 14.00 Arbeidslunsj med de kommunale myn-
digheter. Herredshuset. 
Kontorvisitas. Samtale med kaliskap. 
Middag hos soknepresten. 
Aftengudstjeneste. Stranden bedehus. Heig-
heimlLisierud. 
MØte med barne- og ungdoms1edere Stranden 
bedehus. Leder: Ingrid Ljosland. 

Søndag 13. desember: 
Ki. 11.00 HØymesse v/biskop Lislerud. 

VisitasmØte. 
Ki. 13.00 Kirkekaffe 1 Herredshuset. 

ONSKES LEID 

Husleilighet Onskes leid 
av to unge, nevenyttige karer. Alt av intr., sikre betalere. 

Tif. 65 7170 9.00-16.00, øyvind 

Ki. 12.00 

Ki. 15.00 
Ki. 16.00 
Ki. 19.00 

Ki. 20.00 

VIGNETT 

kke tøft ävre død 
Dette er et ordtak vi alle 

kan were enige om. I Trygg 
Trafikks regi reiser det nâ 
team rundt I hele landet som 
arbeider for tryggere tra-
fikkmiljø. Mjer u.skole had-
de forleden dag besØk av et 
slikt team. 

Dette arbeidet ble i sin tid 
dratt i gang av <<fotballkjendi-
sen>> Arne Dokken. Vignett tok 
kontakt med Doicken for a hØre 
nar og hvordan dette begynte. 

En bud Dokken fortalte villig: 
- I mai 1985 skulle jeg holde en 
appell pa en barneskole. Emnet 
var trafikk. En representant fra 
politiet, Birger A. Myrstad, var til 
stede i embets medfØr.  Han fattet 
interesse for dette, og vi slo av en 
prat. Dette resulterte i at vi ble 
enige om a forene kreftene, og 
starte opp en trafikkopplys-
ningskampanje. I desember 1985 
var generalprØven.  Vi fikk ogsâ 
med oss Jon Steinar Kvale som 
selv er trafikkskadd etter en mo-
torsykkelulykke. Det ble utarbei-
det manus og brosjyrer. Teamet 
reiste rundt og appellerte til ung-
dommen pa ungdommens eget 
sprak. Vi spilte bl.a. et tablá, og 
vi snakket med dem. 

Teamet yule gjerne ha en be-
kreftelse pa at det de drev med 
hadde noe for seg. En forsker ved 
SINTEF, Dagfinn Moe, utarbei-
det en evalueringsrapport pa 30 
sider. Denne stilte spørsmâl til 
de unge, og den viste at hele 52% 
mente at dette var en meget god 
fremstilling av trafikkprobleme-
ne. 96% mente at dette var den 
riktige formen A bruke. 

Dokken fortalte videre at mal-
settingen deres da de startet var 
a ía dette pa landsbasis i lØpet  av 
tre ar Dët ble ppnádd pa td a. I 
tillegg har de nâ ogsâ vrt i Fin-
land for a presentere opplegget 
der. De har ogsa fatt forespØrsel 
fra flere land. 

Sã tilbake til Enebakk 
Det teamet som var i Enebakk 

besto av Arne Vik som er trafikk-. 
skadd, Ole HØyby  fra politiet og 
fotballspilleren Arne Erlandsen. 

Erlandsen og. en av elevene, 
Laila Sther, spilte et tabla. Dis-
se to hadde vrt pa en teit fest. 
Mopeden til broren sto der, og 
det var fristende a ta denne en 
tur. Politiet kom. Mopeden var i 
meget darlig stand, de kjØrte to 
pa en sykkel og jenta hadde ikke 
hjelm. 

Den hjelmen gutten hadde pa 
seg var rikelig forsynt med klist-
remerker til pynt. Dette, forkiar-
te politiet, dette er farlig. Det er 
kjemiske formier i limet pa klist-
remerkene som Ødelegger hjel-
men. Syklen manglet skilt, noe 
Erlandsen forlarte med at det 
matte ha detti av altsã, men han 
skulle si i fra til broren sin at det 
matte han sette pa igjen: Politiet 
forklarte at det var han som kjør-
te doningen som var ansvarlig for 
hvordan den er i teknisk stand. 
Dette var noe som fenget pu-
blikum. Ole HØybo  har jobbet I 
politiet i 12-13 ar. Han har opp-
levd mye positivt, men ogsa vel-
dig mye trist. Han viste elevene 
veitrafikkloven. Dette er boven 
som trekker grensene i trafikken, 
la-,r det som star i den, og prakti 
ser det, sa han bl.a. 

Videre fortsatte han: -Jeg e 
sikker pa at det her nede Ene-. 
bakkveien kjØrer unggutter 
rundt med en Martin Schanke i• 
magen. Husk det, fra toppen av. 
seierspallen til seks fot under tor-
va er det kort vei>>. 

Arne Vik var utsatt for en tra-
fikkulykke midtsommeren -79. 

Hans store hobby for ulykken, 
var biler og motorsykler. Jo ras-
kere, jo bedre. Han er sa heldig at 
han kan drive med dette ennâ. 

Etter endt arbeidsdag ulykkes-
dagen, reiste han og en venn ut 
for a se om det var noe liv. Jenta 
til vennen var ogsa med. De var 
kjent pa veien, og farten ble nok 
veb stor. En liten feilberegning pa  

rattet, gjorcle at de skar utfor as-
faltkanten pa venstre side i en 
sving. De fØlger kanten rundt 
svingen, plutselig tar det tak 
igjen og bilen skjrer over veien 
og raser utfor en skraning, og inn 
i skogen. Bilen velter over pa si-
den og skjrer inn melbom trr-
ne. SA, - sier Arne Vik - gikk det 
med oss som det g.jerne gjØr  med 
de som er overmodige, vi mØtte 
noen som var stØrre  og sterkere 
enn oss. I vart tilfelle var det et 
stort tre. Et tre som var sa stort 
sa vi ikke kom gjennom det. Bi-
len var helt sammenklemt. 20 
cm. klaring ble det malt opp tub 
taket. Jenta som var med, brakk 
nakken og omkom. 

Arne brakk ryggen, og sitter i 
dag i rullestol. I tre maneder l 
han pa sykehuset fØr  han kom til 
Sunnas. Det har ikke vrt iett. 
Han matte finne en ny mate a 

ore alle tung pa. Alt matte lres 
pa nytt. pa Sunnâs begynte da-
gen klokken atte. To timer om 
morgenen og to timer etter lunsj 
hadde han trening med fysiotera-
peut, timene i mellom benyttet 
han til trening pa egen hand. 
Foreldrene til Arne hadde ene-
bolig, sa det a komme hjem gikk 
forholdsvis greit. Hadde han de- 

Annonsen 
er betalt 

av A4/j 01c 
bank ENEBAKK 

rimot bodd i en leilighet I femte 
etasje, kunne han bare ha glemt 
a reise hjem. Mange kommer fra 
kommuner hvor de ikke har an-
net tibbud enn gamlehjem a tibby 
unge trafikkskadde. 	I dag 
har Arne mer respekt for trafik-
ken. Bb.a. tar han det mer med ro 
og ikke irriterer seg for mye. - 
Jeg tenker som sa, hvorfor sitter 
du her og irriterer deg. Tar du en. 
sjanse gar det kanskje bra, men 
du tjener kanskje bare ett minut 
pa det, og det skal du risikere liv 
og lemmer for. Arne Vik har ikke 
mistet humØret,  og det har hjul-
pet ham godt. 

Arne Erlandsen mener at det er 
mange likhetstegn melbom det a 
spille fotball og det a vre i tra-
fikken. En ma fØlge reglene, se pa 
meg. Jeg fulgte ikke reglene pa 
banen, fikk gule kort og matte 
std over kampen mot Bordeaux. 
Det var surt, for den kampen 
hadde jeg gledet meg til som en 
unge. Han var en tur pa Sunnas 
og kom I kontakt med en del un-
ge som satt I rubbestol. Store id-
rettstjerner trener mye, det er 
det morsomste de gjØr,  men Arne 
her og de som er i den situasjo-
nen som ham, sto opp klokken 
atte og la seg klokken ti. Det var 

Velkommenl 
Norsk Folkehjelp 

Flateby lag 

14 timers trening hver eneste dag 
for a komme tibbake til sam-
funnet. Dere unge kjØper dere 
moped og rett ut I trafikken, uten 
A ha trent. Jeg trener 1 tre mnd. 
for a spille den fØrste  kampen. 
Jeg ofrer ikke livet pa banen. De-
re er tøffe enkeite ganger. Men er 
det tøft a satse livet? 

Statistikken viser at fire av 60 
ungdommer blir blandet inn i 
ulykker som gir alvorbige skader 

Fire av 60 unge er innblandet i 
trafzkkulykker med store kvest-
elser eller døden tilfØlge. 

eller dødsfaii. 
Arne Erlandsen forteiler at han 

egentlig var bitt av bajas I trafik-
ken fØr, men etter han var pa 
sunnas har han endret hoidning. 



Inntak av nye  medlemmer 
30. november. Pa Larsbráten v/TØmmerbrâten. 
Alle fra 9 ár og oppover er velkommen. 

Hilsen Ørnøye 4H 

KUNNGJORINGER 

stop julemesse 
P0a Ytpe Enebakk skole 

lørdag 28. nov. kl. 10.00 - kl. 16.00. 
Mange flotte, rimelige gjenstander. 
Ki. 12.00: Amerikansk auksjon. 
Ki. 14.00: Dokketeater - Hr. Fuglesang og Himmelkua. 
Ki. 15.00: Junioren fra Betel. 
Ki. 16.00: Trekning. 
Saig av <<sØlvaksjer>>. Grete Salomonsens prisbelØnte 
film <,Pip,,  vises kontinuerlig. 

Mari menighet - Speicler'n 

RELIGIOSE MØTER 

Velkommen paa Kiftepingens basap 
pa Stranden bedehus, Flateby, lørdag 28. nov. fra kl. 
14.00 til kl. 18.00. 
Mange fine gevinster, 21-lotteri. Saig av kaffe, brus og 
kaker. Andakt, sang og musikk. 

Enebakk 
kommune 

Renbolder 
ved Heler 

veistasjon 
sØkes for snarlig tiltred-
else. 
Stillingen omfatter ren-
hold ved veistasjonen 5 
dager pr. uke, gjen-
nomsnittlig 1 time pr. 
dag. 
AvhØnning etter still.-
kode 7210 i ltr. 9-16 med 
topplØnn etter 12 ár. 
Praksis for arbeid som 
hjemmevrende 	kan 
medregnes med inntil 6 
âr. 
Stillingen utgjØr 13,54% 
av hel stilling. 
Nrmere opplysninger 
om stillingen kan fás ved 
henvendelse til opp-
synsmann Gunnar Skog-
holt ved Teknisk etat, tlf. 
92 60 60. 
SØknadsfrist: 5.12.87 

STILLING LEDIG 

HU,SK.B1LAUKSJ0N 

ASKIM 
BILER I 
A LLE 

PR IS K LASS ER 

NB! Hver fredag ki 18.30 
Prevekjoring og besiktige)se hver dag 
STEDET FOR DET GODE BILkJOP! 

TILE 88 0896 

eutekiotene e, k0mine! 
Priser fra kr 259. 

- ogsâ julekicer til gutter 

DYNEDRESSER - DYNEJAKKER 
THERMOBUKSER 
JOGGEDRESSER 

GENSERE 
SKJORTER 

FOREDE DONGERI 
BLUSER 

- 	SKJØRT 
BUKSER 

AS 
000BAK 

ASKIM 	OSLO 
> 
	x ._-.- 
.FRIGGS i/El  0 	 0 

0 
VALHALLVN. cr 

0 

SKI 

Vi forer klaer fra 1-12 'a r. 

SOFIES LILLE BUTIKK 
FRIGGS VEI 6, NYGARDSASEN, 1400 SKI - TLF. 94 67 39 

APNINGSTIDER I 	Mandag—fredag Lørdag 

HELE DESEMBER kI. 10-19 kI. 10-15 

SOLBERG 
SKOLE 

BEGRAVELSESBYRAER I 

	 Vo 

Ski 

Bcrivclscsbr 
0 CHR.STENSRUD EFTE 

Asenvn. 3. 1400 Ski 
Telefon 87 30 60 

Vakttelefon 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets bvra 
gjennom 60 ar 

17. mal utên SKOLEMUSIKK? 

Jul uten JULENEK? 
Bestill kornband av oss innen 1. des., kr 20,- pr stk., fritt levert 
Enebakk Rabatt pa storre Dartier 
Sigrid Rustad, tlf. 92 62 97. Reidun Krogstad, tlf. 92 60 34. 
Vi minner ogsâ om julemessa 12. desember. 

Enebakk Skolemusikkorps 

Aftwt.A f 
IV  i iflt?tt - MARKED 

Fra den ene - til den andre 

HAR DU NOE DU VII 
SELGE - ELLER KJØPE 

Kun kr 30.- pr. annonse Ii 	.>.i linjir) 
'Iiuttt -marked liver onsd.ig 

Murk konvolutlen: 
Vignelt-marked 
VIGNETT 
K)okkcrud(sen I 
l3oks 62 
1912 Enebakk 

NB. KUN PRIVAT 
ANNONSERING 

ENEBAKK KOMMUNE 

Enebakk ppestegield 
FØlgende stillinger er ledige: 
KIRKETJ EN ER/KI RKEGARDSARBEIDER 

ved Mari kirke. Stillingen har midlertidig vrt delt og er 
derfor ledig slik: 
¼ fast stilling som kirketjener kirke gardsarbeider og ¼ 
vikariat som kirketjener/ kirke gárdsarbeider med muhig-
het for senere fast ansettelse. 

Stillingen kan sØkes under ett eller hver for seg. 
KIRKETJENER 
i ¼ stilling ved Enebakk kirke. 
Begge stihlinger avlønnes innenfor stihl.kode 6729 i ltr. 
11-17 med topplØnn etter 10 oar. Ansettelse skjer pa de 
vilkar og med de plikter som til enhver tid framgar av 
gjeldende lover, reglement/instruks og tariffavtale. 
Nrmere opplysninger fas ved henvendelse til sogne-
prestkontoret i Enebakk, tif. 02/92 6150. 
SØknad vedlagt bekreftede kopier av attester og vit-
nemal sendes for fØrstnevnte stilling Mari menighetsrad, 
og sistnevnte stilling Enebakk menighetsrad, begge ved 
menighetsfullmektig Grethe Bergersen, Utsiktsveien 11, 
1914 Ytre Enebakk, innen 10. desember 1987. 

ENEBAKK KOMMUNE 

Enebakk Legesenter 

Legesekpeteep 
skal ansettes i ½ stilling fra 1.12.87 f.t. med tjeneste ved 
legekontoret pa Flateby. 
Arbeidet omfatter laboratorie- og kontorarbeid (mas-
kinskrivingarkivering), samt resepsjons- og telefon-
tjeneste. SØkere bØr ha 1egesekretrutdanning, men an-
dre med praksis fra legekontor/-senter eller sykehus kan 
ogsâ sØke. 
Stillingen lØnnes  i ltr. 11-17, still.kode 6555. 
Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse kommune-
lege I Landvik, tif. 92 60 60. 
SØknadsfrist: 15.12.87. 

Vikapep - ekstpahjelp 
Enebakk syke- og aldershjem, 

1914 Ytre Enebakk 
Ønsker a komme i kontakt med sykepleiere, hjelpepleie-
re og assistenter som er interessert i vikariater under 
sykdom og ferier. 
Henv. bestynen, tif. 92 44 60. 

VIGNETT 

p 
BETEL 

Onsd. 25/11 kl. 19.30: 
BjØrg og Roar Holst (of-
fer). 
SØnd. 29/11 kl. 10.00: Fa-
miliesØndagsskole. 
Juniorene deltar. 
Ki. 19.00: Bokaften, Rei-
dun og Harald Nyen. 
Saig av bØker og smâsa-
ker fra forlaget. 

Alle velkommen. 

KUNNGJ0RINGER 

Fra Enebakk 
Iigningskontor 
Ligningen for etterskudds-
pliktige skattytere for inn-
tektsáret 1986 legges ut til of-
fentlig gjennomsyn pa hg-
ningskontoret i 3 uker fra 
mandag 23. november 1987. 
Eventuelle kiager ma vre 
kommet til ligningskontoret 
innen 15. desember 1987. 
Resterende skatt forfaller til 
betaling 15. desember 1987. 

Enebakk ligningskontor 

Annonsering 
er aktiv 

markedsføring 

Itjnctt 
—dill talerør 

Sevârnyefyldige 

"is HUSKATALOG 
160 sider med nyheter 

RING ELLER KOM INNOM. 

FIs o! ros jdit 

Vammavn. 27,18W Askim. 
TIf. (02)880922-880772. 

Liten byftesalong 
sehges kr 200,-. 

Unni Thoresen 
Tif. 92 43 03 

Stop, god, 

gammel flatvev 
med utstyr selges kr 2 500,-. 

Unni Thoresen 
Tif. 92 43 03 



VIGN Eli 

Lennestadvn. 5 
1912 Enebakk 
TIf. 02/92 65 43 
Mobil 094-37 548 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

Agulk 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brodholt, Toniter 

TIf. 92 26 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

•AUTODIESEL• 

Folio Bilsenter A/S 

TRONTRUTE 
REPARASJON 

Vi reparerer skader pa 
Deres frontrute, uansett 
bUmerke, elfer den kjente 
<NOVUS metoden. Dekkes 

\vanligvis av Deres glass-
/) forsikring uten a betale 
,./egenandel. 

RING OG BESTILL TIME SNAREST 
sà skaden ikke blir for gammel 

Folio Bilsenter A.I.C. 
Asveien 9, 14.00 Ski. TIf. (02)87 21 65. 

Annonser leses 

av folk flest 

V'A'G 

kr 598 

Service fra 1100-18.00 
Eve rituell timebestilling. 

VELKOMMEN 
til Flateby Grendesenter 

Hansker, semsket 

DAME 	frall5. 

HERRE 	frauD. 

Hansker, glatt skinn 
DAME 	fral490 

HERRE 	ra155." 

DamestOvieti 
offwhite 

czrJf?citaamczIC- 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TH. 02/9283 74 

OYEREN BENSIN & SERVICE 
1911 Flateby 

Kupévarmer 	 kr185. 
	kr243.- Klokkeradio 

12 volts batterilader 	 kr 162.- 
Apningstider: 

Mand.-ired 	 0630-21.00 

Lord. 09.00-20.00. Sond. 09.00-21.00. 
TIf. 02)9281 32 

Tilbudene gjeldér torsdag, fredag, lordag 
Roasthiff 	Grey 	 Mandler 	Ekte marsipan 
pr. hg 	18. 	 (los vekt) juletarse 

kr 

3990 
pr. kg 

Kun kr 3490 

500 
199a

Kunkr 	.4 Kun kr 	• 	pr. 	Kun 
LIFFORD 

911 Flateby tlf.02.928338 

Juiefluksioffer 
49 - pr. m. fra kr 

Julebrikker (flit og strie m.m.) 
Et parti damegensere ankommet. 

GE-TE Manutaktur 
1911 Flateby - 
TIf. 92 83 32 

Kokeboker for e ver sm S . . 

NOSK 	
?- 

p1  pUE BORI) 
INTERNPSPL 
oP?SKRIi 

r 265 

Grendesenteret - 1911 FLATEBY U. 92 8721 

I 

iflernentiner
pr. kg  
	

Kr 
1290 

FOLG MED PA VAR PRISBOMBE HVER 14. DAG. 
HER ER DEl PENGER A TJENE. TIPPING - LOTTO - MEDISINUTSALG. 

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

Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, 
rehabilitering og 
modernisering 
FAST PRIS 

Landbruksregnskap, 

Økonomi 
og mindre 

handelsregnskap 

Brede Cjestang 
Flateby - tlf. 92 81 49 

GULVSLIP 

Alt I tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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



10 VIGNETT 

STEREO EISER 
MED AVTAGBARE HOYTTALERE 

rn/kabeltuner. <<KVELDSPRIS> 

20" FARGE-TV 
ni/fjernkontroll og kabeltuner 
<<KVELDSPRIS>> 

IA 

m/fjernkontroll 

25" NORMENDE 
FARGE-TV 
<KVELDSPRIS> 

MIDI 

STEREO- 
ANLEGG 
Kornplett rn/CD-spiller 
og hoyttalere 
FOR 7.995, 	- 

69.5? 	 
25" 
NORMENDE 
FARG E-TV 

R Stereo, inkl. text-TV 
- v/innbytte — 1.000,-

<<KVELDSPRlS> 7995,. 

VHS 
VIDEO 
SPILLER 

PAM 

28" NORM ENDE 
FARGE-TV 
Stereo inki. text-TV 
v/innbytte +1.000,- 

((KVELDSPRIS)) 

SAMSUNG 

BILSTEREO 
m/CD-inngang 
For 2.995,- 

KVELDSPRIS> 

= 1/2 PRIS .... KUN 10 495? 

STEREO 
REISERADIO 
AM/FM for batteri og 
nett. Avtagbare Aic. hoyttalere. 
FOR 1.390,-
<KVELDSPRIS> I 

BEGRENSET ANTALL 

nokkdkort 
GO 

LILLESTROM 
Storgt. 17 
(i City-senteret) 
TIf. 06/81 2770 

APNINGSIIO[R: 

Mnthuj Iuthig 9.00-20.00 

lffldaq 	 0.00-15.00 

EJOPEKORT 

Gunstiqe 

avbetalingsbetingelser! 



VIGNETT 

Tanniege 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

TH. ki. 8.00-15.00 	 92 87 39 
TIf. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, etter avtaie. 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

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

El-installasjon 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

Enebakk glass 
Alt /glassarbeid 

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

Bjerke HArdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Svein Gulbrandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utf ores. 
1911 Flateby - tlf. 92 82 67 

Spesialforretn I nger 

KVIKK RENS 
if,.

tz 
 . 

cztt ai-ama 2J 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02192 83 74 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opplring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Trio Autoskade 
Vi tar irnot lakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Enebakk rrleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PR IS. 

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tif. 92 43 54 

Bilfirma 

Flateby Antirust 
KjØp 09 salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 02/928070, 1911 Flateby 

Rorlegger 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMER1 

Apent: 
Mand. - fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Mettes Hãrdesign 
Dame- og herrefrisor 

SaIg av hdrpreparater og parfymeartikler. 

Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00 
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00 

Bekkelaget ii etg., V. Enebakk 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Roll Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORN ERUD - Askim 

TIf. 881570 

Spesialforretn inger 

 	K.S Yrkesklaw 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

Ilk 	lIt. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

inneh. Leif Vedai 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Okonomi & Regnskap Enebakk A/S 

"Alt innen regnskapstjenester" 
Reg. revisor Sten Røvik 

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

GS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

VETERINIER 
Skedsmo Dyrekiinikk Rils gàrd, KJELLER 

(5kiltet fra Fetvn. v/flyplassen) 
Apent fra morgen til kveld 

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

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Steinar Nordahi 

BYGGSER VICE 
Alt / mur- og oussarbeid. 

TIf. 92 63 46 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Riingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Eiektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk - tif. 02/92 62 94 

Enebakk 

Transformator 

verksted 

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 928540 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 

Alt i mat til hverdag og test. 
Catering - Restaurant - 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 88 60 

Regnskap 

Blikkenslager 

OSVALD NODLl 
Alt i biikkensiagerarbeid 

utf ores. 

1911 Flateby - tif. 92 84 68 

Sjâførskoler 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tif. 87 37 10 

Kiasse A - Masse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

Glassmester 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Medaijeskap og innrammede akvarelltrykk 

1911 Flateby - tif. 92 86 10 
Ogsâ kveidstid 

EIL.AG elektroinstallatorer 

INSTALLASJONSFI RMA 

KJELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Frisor 

Siw's salong t1f, 928049 
Grendesenteret, 1911 Flateby 
Dame. og herrefrisør 

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

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Jidin 
1111111 EI1 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tlf. 094/11 747 
TIf. 92 48 92 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabiHtering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

SVARTHOL BRENSEL Y. ENEBAKK 
som efterfølger Aage W. Svarthoel 

i samme bransje 

* Norsjo-olje 
beste kvalitet 	dette er et godt alternativ 

Lave Priser - gode tilbud 

Vi valgte Hydro-olje fordi 

VI LEVERER RASKT I SKI - HOBOL 
SPYDEBERG - ENEBAKK - RLELINGEN 

BEST. TLF. 92 40 47 - PRI VAT 9246 52 

Direkte til tankbilen - 094/18 967 
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Teknisk sief topdnep mot budsjettet 
Voi be . handles sorn saidepmIngspost 

ET ER 'r 4' 
SVJERE 

ANNONSE,61 '' 
Annonse-leseren finner 
mange gode tilbud! 

—Konsekvensene er dâr-
ligere tilbud over hele un-
ja, sier teknisk sjef Tor-
gils Opedal i en krass 
kommentar til det fram- 
lagte 	budsjettforslag. 
Sektoren er beskáret med 
5,6 prosent i forhold til 
fjorâret. 4 nye stillinger 
hadde etaten Ønsket seg. 
Det var stillinger til a 
dekke dagens behov for a 
holde hodet over vannet. 
Det er ikke butt midler til 
en av disse stillingene. Vi-
dere er det skáret ned pa 
midler til vedlikehold av 
veier, av kommunale ho-
liger, av kloakk og utstyr 
til brannvern. 

-Na er det slutt konstaterer 
Torgils Opedal. Det budsjettet 
som foreligger er ikke til a leve 
med. Det er ingen vits i for folk a 
skrike til oss over manglende 
vedlikehold av veier. Vi er ikke 
satt her til a ta imot kjeft fra folk 
fordi det ikke finnes penger. Vi 
fordeler det vi har pa rettferdig 
vis. Folk far rette kiagen til poli-
tikerne. 
Minst vekst 
Ser vi pa driften av teknisk etat i 
ârene 84-86 hadde vi en vekst pa 
22,2 prosent, mens andre etater 
hadde en vekst pa mellom 25 og 
45 prosent. Ved budsjettering far 
vi tildeit en ramme som tilsvarer 
fjorârets pluss en viss prosent. I 
ar var den pa 5 Jeg mener at det-
te er feil mate a budsjettere pa, 
fordi behovene varierer fra ar til 
ar, fra etat til etat. 
Men med det resultatet vi far i 
vekst fra 84-86 er det klart at an-
dre etater har ftt stØrre  vekst 
enn rammene tilsier. Nedskj-
ringene pa vart budsjett i Ar er 
meget bekymringsfuit. Det ma 
vaere slutt pa at man behandler 
teknisk etat som en salderings-
post i kommunal budsjettering. 
Vi driver tross alt en utstrakt ser-
vicevirksomhet for folk. Det er ris 
til egen bak a redusere vare 
budsjetter. Det er regjeringen 
inntramminger som na siar ut, og 
det ser ut til at det gar verst ut-
over oss. Siden 1984 er teknisk 
etat nedprioriterti forhold til an-
dre etater. Mens vi far budsjettet 
vart beskaret med 5,7, far f.eks 
helse og sosial en Økning pa 
rUndt det samme belØpet. 
Dàrlig vedlikehold 
Posten for vedlikehold av veier er 
beskaret med 100.000 kroner. 
-For denne sesongen har vi av-
talt brØyteutgifter pa rundt 1/2 
million. Da er det ca 1/2 million 
igjen av budsjettet, og man kan 
regne ut hvordan det da vii gâ 
med sommervedlikeholdet, sier 
Opedahi. FØr hadde kommunen 
45 km kommUnale veier a ved-
likeholde. 11986 fikk man i tillegg 
10 km fylkesvei. Som kom-
pensasjon for dette fikk man 
360.000 kroner til a vedlikeholde 

de 10 km fyikesvei for. Na er til-
skUddet innbakt i den totaie 
rammen. For 87 er budsjettet 
mindre enn det skUlie vrt, og ná 
er det ytterligere beskaret. 
Vedlikehold av boliger er ogsa et 
sørgelig kapitel. IfØlge  LTB skui-
ie denne posten Økes. Det vi ste-
det far er en nedskjring fra 
441.000 til 300.000 kroner dersom 
bUdsjettforsiaget biir vedtatt. 
Kommunen har i dag ca 40 boli-
ger. 
Ingen stillinger 
-Bemanningen ved etaten har 
man ikke fokusert pa i det hele 
tatt.Her er det na kommet til et 
skjringspunkt. SitUasjonen ma 
tas meget alvorlig. Oppgavene 
øker stadig, men ikke stillings-
ressUrsene. Dette kan ikke ga i 
lengden. Vi har hatt fiere syke-
meldinger p.g.a. hardt arbeids-
press. Dette kan jeg ikke ta an-
svar for i lengden. Det gar utover 
arbeidsmiljØ og trivsel nar en 
aldri er ajoUr, og ordningene ikke 
fungerer tilfredstillende. Det gjel-
der renovasjonsordningen, og 
det gjelder grunniag for avgifts-
beregninger. Far vi ikke Økte res-
surser na, ma vi redUsere aktivi-
tetene, sier Opedahl.Vi forsøker a 
yte folk den sevice de har krav o pa, men med det foreliggende 
bUdsjettforslag, kan vi kun ta 
hand om dagens drift. Vi har ikke 
kapasitet til nye oppgaver. 
Vi hadde bedt om 1/2 assistent 
/fullmektig ved kontoret, en 
saksbehandler,konsulent 	for 
Tomteselskapet, hvor jeg nã bru-
ker all for mye av kostbar tid i ar-
beidet som prosjektleder. Vi had-
de trengt en person som kunne 
administrere tomteproduksjo-
nen. Videre Ønsket vi en vedlike-
holdsleder som kunne ha ansvar 
for vedlikeholdet for alle kom-
munale bygg. Hvis nye nemnd-
struktur blir innfØrt ligger det 

imidlertid til rette for at en slik 
stilling opprettes. Endelig Ønsket 
vi en ny fagarbeider eller opp-
synsmann. Dette fordi vi har f.tt 
redusert arbeidstid for utefolke-
ne p.g.a.forskjellige forhold. 
Luftslott og karrieremonument 
- Det er ergerlig a vre vitne til 
at man bruker penger til luftslott 
og monumenter over politisk 
karriere, og setter det opp mot 
skikkelige arbeidsforhold for den 
ansatte, sier Opedal. Vi sliter hel-
sa av oss for at politikere skal f 
bygge monumenter over sin kar-
riere. Dette kan fØre  til at kom-
munen tappes for arbeidskraft, 
og etterhvert vii det bli pro-
blemer med a fA tak i kvalifiserte 
folk. 
I tillegg til at det ser ut som om vi 
ikke far noen av de stillingene vi 
Ønsket oss for a a levelige for-
hold, har vi ogsa en vakant stil-
ling her. KommuneingeniØrstil-
lingen er ikke lyst ut etter at den 
forrige sluttet.Dette i pavente av 
avklaring med nemndstruktu-
ren. 

Ingen konsulenthjelp 
- Det verste er at midlene til kon-
sulenthjelp er strØket. P.g.a. ar-
beidspresset her ved etaten er vi 
helt avhengige av konsulethjelp 
til enkelte arbeidsoppgaver. 
Det gjelder tomteopparbeidelse, 
det :gjeider utarbeidelse av led-
ningskartverk som er helt nØd-
vendig som grunnlag for a jobbe 
videre med kloakksanering. 
Posten for maskin, inventar og 
Utstyr til kloakkstasjonene er re-
dusert fra 200.000 til 10.000, mid-
ler til vedlikehold av veistasjon 
er tatt bort, og midler til an-
skaffelse av brannUtstyr er redu-
sert fra 73.000 til null. -Dette er 
vanvidd sier Opedal, som ogsa er 
konstituert brannsjef. -IfØlge 
den nye brannloven far vi fra 1988 
ogsa ansvaar for nye arbeids-
oppgaver som medvirkning i 
forbindelse med trafikkulykker, 
og andre ulykker av forskjellig 
slag. Det krever verktØy av for-
skjellig slag, og sa er det altsa ik-
ke foreslâtt noe pa denne posten, 
sier Opedal. 

Fyringsolje 
Paraf in 

C 
/ 

Dyre draper 

-eller Nord? 
Uten tillegg I prisen fr du 
na en fyringsolje som gir 
bedre forbrenning og der-
med lavere oljeforbruk. 

Rask og effektiv levering 
av bade parafin og fyrings-
olje. Gi beskjed ved be-
stilling om du VII betale I 
rater. 

Bestill I dag! 

RING! 

Fyringsolje: 67 43 80 
Parafin: 	68 65 10 

NORSK OWE A/S 

RI 
NOROL 

- mer varme for pengene. 

Slutt a behandle oss som salderingspost, sier teknisk sief 
Torgils Opedal 

h'" 
I 

iIj3flitt 

Redaksjon og ekspedisjon: 
Klokkerudásen 1 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 3298 

Privattelefoner: 
Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35 
Journalist Tove Larsen 92 42 42 
Ann.kons. Bjerg Olerud Pettersen 92 53 88 
Ann.kons. Solveig Eriksen 83 72 56 

Avisen trykkes I Indre Smaa!enenes Avis 

Annonsepriser: 
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