Kjop og saig av biler
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Kommisjon
100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.

FLATEBY ANTIRUST
TIf. 92 80 70

Lys i intermørket
- Ti! toner fra Glade jul
tentes lysene pa julegrana
ved Ytre Enebakk Grendesenter fredag ettermiddag. Dermed gikk
startskuddet for julehandel og travel førjulsstrid i Ytre. - Hele bygda
var med,i alle fall nesten,
handelen gikk livlig, og
det var juletravelt pa So!heim Cafe. Men ogsá skolemusikkens folk hadde
det travelt. Musikantene,
for anledningen som nisseorkester, med a akkompagnere gang rundt
juletreet, travle mødre og
fedre med saig av kaffe og
vafler. Og sâ kom julenissen, med hest og vogn,

fe!

NORGES

Av Tove Larsen
Busspassasjerene fra
Bakke holdeplass i Kirkebygden har i lang tid
forarget seg over bussbua pa holdeplassen.

strida og takk til skolemusikken som arrangerte
i samarbeid med neringsdrivende pa senteret som
ogsâ hadde førjulsprosenter pa alle varer denne
ettermiddagen.

Lørdag kveld ble julegrana tent pa Flateby pa
tradisjonelt vis med juletoner fra Stranden skolemusikkorps og gang rundt
juletreet.

W BI1atne

- Driftsutgiftene pa helse og sosialsektoren er Økt med 5,1 prosent i budsjettforslaget for 87.
Samlet er etatens forsiag til
budsjett skâret ned med 2,3 millioner.
-Jeg er mest bekymret over de
stillingene vi ikke far inn, sier
Haagaas. - Det fØrer til at pâtrengende arbeidsoppgaver bare ma
ligge, og vi ma utsette a ta hand
om nØdvendige ting.

Askim, Osloveien 91. TIf. 02/88 2592

Se siste side

Torsd. til

8.30-16.30
18.00. Lordag til 13.00

Denne er satt opp for at passasjerene skal fâ litt ly mens
de venter pa bussen. I stedet
blir den brukt til <fritidshus'
for en del ungdommer. SØppel
og skitt flyter.
Det er fiere ganger tent opp
bál bade inne i og pa bua. yeden som er brukt til dette er
tatt fra veggene, sã ná er det
snart bare stolpene og taket
igjen.
Hvor skal nâ denne kreati-

ve> ungdommen samles, ná
da dette <<fritidshuset>> ikke
lenger gir ly.
Skal dette minnesmerke
over dagens ungdom stá der?
Vignett kontaktet Sverre.
Netting ved teknisk etat for a
spørre hva som nã blir gjort
med dette. Han kan fortelle at
nytt leskur var bestilt fra Statens Vegvesen. Dette er nâ i
anmarsj og kan ventes i nrmeste fremtid. Dette skuret
blir i betong og kan I hvert fall
ikke plukkes fra hverandre.
Hvordan det vil bli med sØpling og tilgrising er jo ett
spørsmâl, men vi far hápe at
ungdommen som har sitt tilholdssted i den gamle, tinner
seg andre og bedre egnede
kiubblokaler.

Oveplevep
-Vi overlever pa det,
sier Helse og sosialsjef
Inger Haagaas i en
kommentar til budsjettforslaget for 87 for
helse og sosialetaten. Men det blir generelt
dârligere tilbud, og det
er de wake gruppene
som far fØle det verre
enn andre

APNINGSTDER:

V illa Bakke

Ungdomsklubben Villa Bakke.

flWn

med fakier som lyste opp
den iskalde novemberkvelden, for blâfrosne foreldre og forventningsfulle
barn med rode nesetipper
og stjerner i blikket. Riktig samfunnsbevisste nisser som solgte poser til
inntekt for skolemusikken. Sânn skal det vre i
trange tider. Alle gode
krefter jobber for et godt
narmiljØ. Ogsá julenissen, i samarbeid med nringsdrivende i grenda.
En fin start pa fØrjuls-
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Helse og sosialsjef Inger
Haagaas: - Verst for de
svake gruppene.
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Gudstjenesteliste til
sØndag 6. desember.
Enebakk
Ki. 11.00: Enebakk kirke
v/Johannessen
og
Holm. Nattverd.
Ki. 18.00: Mari kirke
v/Johannessen. Lysmesse.

LØrdag 5/12 (B) 13.45
MESTERDETEKTIVEN
BASIL MUS

Kr 10,-. Obs! Merk tiden
Søndag 6/12

Annet arrangement.

PLAKATEN
Kurs i taping
av idrettsskader
lØrd. 5.12.-6.12.
Miaer ungdomsskole.
Enebakk Hoyre
avh. ârsmøte 2.12.
Pensjonister og
trygdede
FØrjulsfest!
F1.Samf.h. 6. des.
Bispevisitas I
Enebakk prestegjeld
9.-13. des. 1987.
Barnas Musikkteater
viser <Spillopper pa
Katthult>>
Se annonse.
Julegateàpning
i Spydeberg
Torsd. 3. des. Se annonse.
Enebakk Historielag
Arsmøte avholdes
tirs. 8. des.
Se annonse.

Annonsering
er AN
markedsføring
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Vi forbeholder oss retten til kutte ned
lange innlegg etter beste skjønn. Du kan skriye anoAymt, men redaksjonen ma ha navn og
adresse.

Ti! po!itikerne i Enebakk:

Situasionen ved
Kipkebygden skole
Foreidreradet ved Kirkebyg- funnsbyggingen. Minner igjen
den skole ser med bekymring pa om kommuneplanen som forat den planlagte utbygging av utsetter et likeverdig undervisskolen er foresiâtt utsatt til 1991. ningstilbud i kommunen.
Som det fremgàr av komVi er ogsâ redde for at skolens
munepian for 1988-2000 er det 1rere snart gar trØtt av trange
forutsatt en befolkningsvekst pa og dârlige arbeidsforhold. Det
1.5% pr. ar. Man bar allerede finnes bl.a. ingen arbeidsrom elfastsiâtt at Kirkebygden skole her grupperom, for ikke a snakke
vii bli sprengt og at kapasiteten om kontor til rektor. Behovet for
ma dobles innen 1995. Det er mer plass bar m.a.o. ikke bare
imidlertid et faktum at elevtallet med elevtall a gjØre, men ogsâ
allerede i dag er sá høyt at bri- med irernes arbeidsforhold.
stepunktet snart er nàdd.
Mâlsettingen ma vre en skole
Med bakgrunn i den nye mØn- med
stabile
og
gode
sterpianen M87 er det i dag umu- arbeidsmuligheter,sá vel for elehg a gi elevene det undervis- ver som lrere.
ningstilbudet de har krav pa og
Det begynner a haste - kjre
rett til, da det bl.a. i sterkere grad poiitikere. La det bii handling!
legges vekt pa gruppedeling. Det
Foreldrerãdets arbeidsutvalg
er urovekkende a se at grunnTore Satra
skolen blir nedprioritert, da vi
formann
vet at den er en hjØrnesten i sam-

Râdmannens forsiag til budsjett

Tpagedie for bapnehage og skole?
Rádmannen i Enebakk bar
brukt sparekniven flittig i sitt
forsiag til budsjett for 1988. Hovedârsaken til dette er manglende vekst i skatteinntekter for
kommunen.
Vi forventet da at de forskjelhige etatene innen kommunen
blebehandiet likt med hensyn til
nedskjringer i budsjettene.
Men sin vane tro bar rádmannen igjen valgt a angripe
barnehage- og skolesektor.
Vi viii det fØlgende gi en oversikt over hviike budsjettposter/tiltak râdmannen foreslár a
redusere eiier stryke, og peke pa
hviike konsekvenser dette kan
fà. Med dette háper vi a fA foreidre, pohitikere og andre som bryr
seg om hviike oppvekst- og opp1ringsti1bud vare barn skai tiibys, til a medvirke til at radmannens forsiag til budsjett ikke
blir vedtatt i kommunestyret i
midten av desember.
I heidagsbarnehagene i Enebakk bar Ca. 30 prosent av barna
som tas inn behov for spesiell
hjeip. Dette trengs det ekstrahjeip for a ta seg av. I radmannens budsjettforsiag er midler til
dette strØket.
Konsekvensen av det blir at
barnehagene ikke kan ha disse
barna; enkelte ma bii sagt opp
fra piassene sine. Skai vi finne
oss i at dariig Økonomi gar utover de svakeste gruppene i samfunnet?
Heldagsbarnehagene bar utvidet opphoidstiden for barn som
bar dusert piass. Dette bar gitt
kommunen Ca. 200 000 kroner i
Økte inntekter fra staten. Av dette Ønsker barnehagesektor Ca.
70 000 kroner for a iØnne barnehagesekretr i haiv stilling. Vi
bar hatt denne stilhingen i to An
Na foreslâr radmannen at den
skal trekkes inn, med de føiger
dette vii fA for barnehagens stil-

ling (posisjon) i Enebakk kommune.
Dette harmonerer dàrlig med
statens Ønske om Økt satsing pa
barnehager og Økte overfØringer
til kommunene pa grunn av dette.
For skolesektoren anser vi forslaget om bemanningsreduksjon
med 7,1 lrerstihlinger som det
mest alvorhige.
Det innebrer at minst 8 1rere mister jobben sin til váren. For
mindre enn et haivt ar siden innsa poiitikere i Enebakk at skolen
hadde mange udekte behov, og
man valgte derfor a styrke bemanningen for a dekke opp noen
av disse og dermed bedre kvaiiteten i skolen.
Tapet av irere vii fØre til at
elever med spesiehle behov far
mindre timer neste skoieár. Mange elever vii da matte sitte i kiassen med lrevansker skolen ikke
bar kapasitet til a avhjelpe.
Videre kan skolene bhi nØdt til
aivoriig a vurdere om de bar timer nok til a fortsette med den
vikarmodellen de bar vaigt innevrende skoieàr, den sakalte
<<Hamarmodeiien>>. Ved en eventueli tilbakegang til det gamle vikarsystemet, vii det vre fare for
at elever mister undervisning fordi skolene ikke kiarer a skaffe irere ved sykdom ehier annet fravar.
Det er ikke foreslatt bemanningsreduksjon for noen av de
andre etatene i Enebakk.
Store reduksjoner er ogsa foreshatt nar det gjeider midier til
utstyr, vedlikehoid etc. Nevnes
kan budsjettpostene for inventar
og 1remidier, som er mer enn
halvert.
Midler til forbrukermateriell
som kladdebØker, blyanter,
formingsmateriaier, gymutstyr,
osv. er ogsa foresiátt a redusere
sterkt.

Dette vii innebre at skolene
ma kjØre strammere med hensyn
til de varene de kjøper inn, med
fare for at mange av dagens Undervisningsopplegg ma siØyfes
og det vii skape Økt mistrivsel
blant elever og irere.
En del tiltak bar radmannen
vaigt a stryke belt. Dette gjeider
midier til innføring av data
(EDB) i undervisningen, midier
til heirskoie og overnattingsturer,
og midier til komplettering og
innkjØp av 1rebØker.
Manghende vedlikehoid preger
de fleste av skolene i Enebakk.
Heiler ikke denne budsjettposten er ubeskaret i radmannens
forslag.
Det er vanskeiig a tenke seg
hvordan man kan spare penger

pa dette feltet, for vedlikehoid
som utføres i dag er strengt nØdvendige reparasjoner og utskifting av ting som blir Ødelagt.
I andre kommuner er det foreslatt a stenge skoler etter skoietid for utleie, for derved a hindre
unØdig siitasje og spare fyringsutgifter.
La oss hâpe dette ikke blir aktueht i var kommune!
Lrerne i Enebakk ser med
stor uro pa framtida dersom politikerne vedtar rádmannens
forsiag til budsjett for 1988.
For Enebakk NUFO
Christine Ruud
For Enebakk L2ererlag
Stein Sem-Johansen

Spontanstpemik
mot knebHng
Forrige tirsdag ble elevene ved samtlige enebakkskoler
I likhet med elever ellers over det ganske land hjemsendt klokka elleve. Lererne gikk ut i en tre timer
lang spontan politisk demonstrasjonstreik.
-Vi fØlte at regjeringens utspiii
om at vi skuhie si fra oss streikeretten allerede for forhandiinger
kom i gang, var sapass grovt at vi
matte reagere, sier kommunetiihitsvalgt for NUFO i Enebakk,
Ole Bernt Lysne i en kommentar
til Vignett.
-Vi mener regjeringens utspiil
rett og siett er en mate a trenere
forhandhinger pa. Disse forhandhingene skulle vrt sluttført for
skoieâret 1987/88.
NA er det viktig at vi kommer i
gang siik at vi kan fA deli den arbeidstidsreduksjonen som andre
flkk fra 1.1.87. Grunnen til at det
bar drØyd er at man bar avventet
den rapport som er butt utarbeidet og som tar for seg heie kompiekset iØnniarbeidsforhoidliesephikt for irere.. Det bar ogsa
vrt viktig for oss at det i denne
sammenheng blir tatt hensyn til
lesetid /kompensasjon i forhold
til fag. Enkehte fag medfører stØrre byrde enn andre.
-Det er na. viktig a bii ferdig med
disse forhandlingene for vi starter med andre forhandlinger. Det
gjelder mellomoppgjØr 1.1.88 og
hovedtariffforhandiinger 1.juni.
-Vi som irere føler en enorm
frustrasjon ved det som na bar
skjedd og flere gar med planer
om a shutte dersom det ikke blir
et godt tilbud, sier Lysne. Det er
shitsomt a vre lrer nâr enstadig risikerer at kollegene for-

Varmeovner
er ikke tørkeovner

svinner. Na ma staten skjØnne
hva som er i ferd med a skje. De
vii frata oss ioviige kampmidier,
og tvinge 055 til a godta et resuitat pa forhand.De vii forsøke a
knebie oss. Det er taktisk
uklokt.-Vil det komme noe spontanaksj oner?
-Det er statens ansvar at det ikke blir mer brák, sier Lysne.
-Hva med pástanden om at det
ikke .flnnes floe.1rerfiukt?
-Uttaieisen fra Schreiner i finansdepartementet er helt uforstaehig pa bakgrunn av det faktiske forhoid.
Jeg er glad for at Kolle Grøndai
dementerte disse uttaleiser senere. Det er flukt fra ireryrket. I
begynnelsen av 804Lra var det
venteiister til pedagogisk seminar. I dag er det svrt fA sØkere.
-Staten vii binde dere opp for forhandlingene. Hviike krav er det
dere bar kommet med?
NUFO bar krevd del i arbeidstidsreduksjonen som ble innfØrt
fra 1.1.87, lesephiktavtaie som sikrer gjennomføring av arbeidstidsredusjonen, hvor det er innbakt hensynstagen til faglrere
med byrdefuhle fag.
Dessuten krever vi lønnsforhØyelse pa ca 25.000.for aile
irere.Begynnerlønn for 1rere i
dag er 124.500, og 162.000 etter 16
âr. For adjunkter er tiisvarende
tall 135.000 og 183.700.

STIEN SLUTTER
Psykoiog Magne Stien ved PPT
bar ná defmitivt sagt opp sin
stilling. Det er Wenche Syversen
som bar vikariert i denne stiilingen det siste aret. Stihhingen som
pedagogisk psykologisk radgiver
blir na lyst Ut, og man regner
med ansettelse tidhig i januar.

RUKAN UNDERVISNINGSINSPEKTOR?

© UNI

Til stihhingen som undervisningsinspektØr ved Mjr ungdomsskole er det tre iokaie sØkere, Ole
BjØrn Rukan, Ole Kristian Thoresen og Gina Sigstad.
Etter det Vignett sitter inne med
av oppiysninger taier mye for at
Ole BjØrn Rukan blir innstilt
som nummer en.

VIGNETT

Ukens spaltist
SAO blir det store oppslag:
Privatpraktiserende leger
ma overdrive, gjØre pasienten verre enn han er for
A fâ ham inn som Øyeblikkelig hjelp ved et sykehus!
Spesielt vanskelig er det
hvis pasienten egentlig bare trenger pleie og omsorg.
De som i ârevis har tatt
seg av sine gamle, syke eller pleietrengende, er ikke
srlig overrasket. Nar de
selv trenger avlastning, sâ
er det ingen der.
Avisspaltene er enná âpne for kommentarer til at
var justisminister falt
overende pa fortauet - og
ble liggende. Det var ingen
som stoppet for a hjelpe!
Hvor var vi da? Jeg sier vi,
for det er vel ikke sikkert
du eller jeg hadde vrt
den som stoppet for a vre
<<barmhjertig samaritan ,, .
Er det ikke underlig? Et
2000 ar gammelt uttrykk
som med ett far aktualitet.
Mesteren som fortalte fortellingen, Ønsket a si noe
om hva det yule si a vre
en <<neste>>. Et medmenneske. A nei, likegyldighet
overfor det som ikke vedkommer oss direkte, er
nok ikke noe spesielt for
var tid. Vi kan lese om det
i folkeeventyrene vare:
Gutten som tilsynelatende kaster bort tiden underveis til sitt store oppdrag:
Det er sa mange som trenger hjelp og assistanse, at
han er nr ved a komme
for sent. De andre flirer av
han. sa viser det seg: Han
far sin belØnning for hjelpsomheten!
Mange er de forfatterne
som har skrevet om a bre
byrdene for hverandre.
Haldis Moren Vesaas, som
nylig fylte 80 âr, har skrevet et nydelig dikt om a
dele lykken sin, og a bare.
En av strofene i diktet lyder slik:
,,Alt du kan lØfte av bØra
til bror din,
ma du ta pa deg.
Det er mange ikring deg
som frys,
ver du eit b1, stral varme
ifra deg!>>
Det snakkes av og til om
at vi altfor lett maler menneskeverdet i hva vi kan
produsere, selge, hvor gode vi er til a formulere oss,
om vi far vare saker igjennom, hvor effektive vi er,
kanskje ogsá hvor opptatte (og viktige) vi er!
Omsorg og tid for et medmenneske teller ikke med i
denne verdiskalaen. For
noen uker siden fikk jeg
oppleve noe som rusket i
meg: Jeg sá musicalen
<<Dissimilis>>. Det er et
stykke som handler om og
blir spilt av psykisk utviklingshemmede,
eller
-folk med bistandsbehov>>,
som de kalte seg. Vi grat

Ukens filmep

POLITF=
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Natt til fredag var det
brudd pa Fina-stasjonen i Kirkebygden. Tyvene hadde forsøkt
seg pa dØra, men gay opp dette
og knuste vinduet i stedet. De
fikk med seg hele lageret av
Prins og Prins Mild, samt en del
tobakk, pluss vekslepenger.
Samme natt ble Veivesenets
anieggsbrakke stjâlet utenfor
BØndernes Hus.
Politiet ber om at folk som har
observert floe, gir melding om
dette.

og lo sammen med dem
der de tok oss med inn i sin
hverdag og fest, apnet opp
for sine Ønsker, drØmmer
og behov. Det ble en sterk
paminnelse om at menneskeverdet ikke kan eller
skal males i penger eller effektivitet.
Kanskje er vi butt for effektive? En som skal ha
greie pa slik har sagt at
mennesket ikke er skapt
for hØy fart, og derfor far
problemer nar den blir
hØyere enn 40 kmJt. Kanskje er det ikke bare bilene
vare som gâr for fort, men
livsvogna som har fâtt for
hØy hastighet: Vi jager av
sted, mot stress, hØyt
blodtrykk og magesàr. Vi
hØrer om, og firer litt
skjevt av indianeren, som
etter a ha reist en lengre
strekning med fly, ble sittende pa flyplassen i 2 hele
dager. Han var ikke til a
rikke! Hvorfor? Han yentet pa at sjelen hans skulle
ta ham igjen.
En kollega fortalte i dag
om at hun syntes det var
sa flott med de apne kirkene lenger syd i Europa. Du
ser hvordan folk kaver og
lØper til og fra ett eller annet hele tiden, for sà, midt
i travelheten, a ga inn i en
kirke. Der korser de seg,
bØyer seg, og sa faller det
en ro over dem! Der kan de
sa sette seg ned i stilihet
en stund. Det blir nesten
som med indianeren.
<<Hente seg inn igjen,,, sier
vi med moderne sprak, og
mener at vi har kjØrt litt
for hardt en periode og ma
ta det mer med ro.
Jeg var en gang sammen
med noen mennesker som
hadde en underlig vane.
Nar dagen var slutt, og sola gikk ned, satte de seg
ned i stillhet. Ingen lØping,
prating eller masing;
<<Skumringstimen>>!
Med alle vare elektriske
lys merker vi vel knapt
skumringstimen, men jeg
tror nok, nei, jeg er sikker
pa, at vi hadde trengt den!
Da hadde vi kanskje ftt
mulighet til a fange opp at
det var noen som trengte
vare hender, noen a dele
byrden med! I siste strofen

Det blir ogsà denne helgen kun en kinoforestilling, og det er den populare barnefilmen (eller
familiefilmen) Mesterdetektiven Basil Mus som
vises lØrdag, og merk tiden: kl. 13.45.
Dette er den 26. langtegnefilmen:fra Disney, og enda en
gang kansmá og store barn ha
noe a glede seg til: fantasi, kriblende spenning, humor, fremfor
alt eventyr. Sherlock Holmes og
dr. Watson i museskikkelser i en

vilter verden av katter og flaggermus, snille og slemme dyr.
De norske stemmene (Knut Risen, Henki Kolstad, Helge Jordal) sørger for den aller beste formidling til vârt barnepublikum,
dernest klarer Henry Mancini a
fâ eventyr og musikk til a smeite
sammen.
Museeventyr om Sherlock Holmes pa Flateby Kino!

Søndag er det annet arrangement pa Huset, derfor ingen kinoforestillinger.

Natt til iørdag var det igjen
innbrudd hos Vardeberg. Denne
gangen brukte tyvene bil mot
inngangsdøra. DØra ble Ødeiagt
og alt som het glass var knust.
Denne gangen har ikke tyvene
tatt med seg floe, sa det er tvilsomt om de har vrt inne i butikken.

Natt til lØrdag ble det stjlet en
bil utenfor BØndernes Hus.
Natt til 5. september var det
innbrudd pa Enebakk lensmannskontor. Det ble da stjàlet
bi.a. en del vâpen. Dette er nâ
oppklart.
To karer i 26-6Lrsalderen, en fra
Ski og en Ira Oslo. samt en kar i
20-arene Ira Enebakk er siktet for
dette forholdet. Disse tre og to til
ble tatt 18. november etter et innbrudd i en gullsmedforretning pa
Tynset. To av de siktede er ogsa
siktet for skyteepisoden mot Folio politikammer.

BRANT HUNDEHUS
SØndag kveld i ti-tiden
ble det satt fyr pa et hundehus i boligfeltet pa Flateby. Hundehuset som
brant ned til grunnen
med alt som var i sto helt
Opp til bolighuset. Det
var naboen som merket
brannen. Eieren av huset
là og soy, og man kan lett
forestille seg hvilken katastrofe dette kunne ha
endt med.
Til alt hell var det ingen
hund i hundehuset.Hvis
noen har sett noe i forbindelse med denne saken
ber lensmannskontoret
om at man tar kontakt.

t

BARNA

Jernbanclorgcl 2 Oslo I
I IPosigirokonto 5000187

i diktet til Haidis Moren
Vesaas star det:
Hender finn hender, herd
stØr herd,
barm suar varmt imot
barm.
Det hjelper da litt, nokre
fA forfrosne,
at du er varm!
Som neste ukes spaltisk
utfordrerjeg Helge Nilsen.
Harald Nyen
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I FRITT 0FORUM.
Skolen Pa stupetl.;

I en rekke sammenhenger stIlles det forventninger til skolen
om at oppgaver samfunnet ellers
ikke makter a lose. bør kunne 10ses av skolen: Norge er et høykostland. Kompetansenivàet ma
forbedres dersom landet skal
kunne hevde seg i árene som
kommer. Skolen ma derfor formidle mer kunnskap. Menneskelige og sosiale kvaliteter trues.
Skolen ma bidra til a heve det
samfunnsetiske nivâ. Barn og
ungdom far for lite omsorg. Skolen ma bistâ hjemmene enda
mer. Innvandrere ma sosialiseres
inn i det norske samfunn. Skolen
ma gi dem nOdvendige kunnskaper og ferdigheter. Alle barn og
unge skal, uansett forutsetfinger, ha lik rett til en tilpasset
opplring I skolen. Mediesamfunnet truer individets verdighet
og integritet. Skolen skal bidra
til a skape selvstendige og trygge
mennesker. MiljØproblemer og
verdens krigspotensial truer
menneskeheten. Skolen skal 1re elevene a interessere seg for
disse problemer og samtidig gi
dem handlingsevne og tro pa
framtida.
Skolen ma vre tilfreds med at
samfunnet viser den sá stor tillit,
men utfordringene kan ofte synes for mange og for store. Den
videregâende skole kan bare
oppfylle sine oppgaver dersom
den far anledning til a holde i
hevd og utvikle et hOyest mulig
kompetansenivà i et trygt miljØ
med atskillig entusiasme og tro
pa egen gjerning. Oppgavenes
mangfold og størrelse star imidlertid ikke i noe rimelig forhold
til den belØnning og anerkjennelse samfunnet gir.
• Samtlige videregaende skoler i
Follo har ná til dels store problemer med a skaffe kvalifiserte
lrere. Enkelte fagomrader er
srlig vanskelige, men ikke noe
omráde er unntatt. Sist sommer
hang here klasser og fag i religion
i en tynn trád nesten til inntaket
siqedde. Vi har aidri tidligere

merket sá store problemer. Vi
registrerer med atskillig engstelse at stadig here lrere ser seg
om etter annet arbeid. Flere lrere har sluttet. Vi vet at oppsigelse Ira en lrer kan skape ulØselige problemer. Store deler av
undervisningen holdes gaende
ved hjelp av mye overtid, for lrerne er opptatt av at elevene
skal fá sin utdanning. Presset er
alt nà for stort, ogsa fordi belønning for innsatsen uteblir. Vikarer er det ofte hélt umulig a
skaffe.
Fornyes ikke entusiasmen ná,
kan det ogsá i Follo i árene som
kommer bli umulig a holde alle
klasser i gang, enn Si leve opp til
alle forventningene. Vi far i stedet en oppslitende kamp for a
holde undervisningen gáende.
Uansett hva:vi gjor med skolen, er dens menneskelige ressurser srlig viktige. Derfor er
lreren skolens viktigste ressurs.
For at denne ressurs skal utnyttes best mulig, ma lreren fOle seg trygg og verdsatt. Lreren
ma ha tid og krefter til a holde et
hØyeSt mulig faglig og menneskelig niva.
Det er mye godt a si om Akershus fylkes innsats for det videregáende skoleverk, selv om mangt
kan bli bedre. Det er staten som
ikke tar vare pa lrerne og dermed bringer den offentlige skole
til kanten av stupet.

Rektor Georg Daaland, Vestby videregãende skole
Rektor TorbjØrn Skjellum,
As videregâende skole
Rektor Arild Sollied, Oppegàrd videregáende skole
Rektor Kjell Stene-Johansen, Ski videregàende
skole
Rektor Bjorn Thuv, Kontra
videregâene skole
Rektor Roger Zell, Nesodden
videregâende skole.

VIGNETT

Kunstutstilling Pa Mj aw

Forjulsmoro
'e

Lørdag fØrstkommende
inviterer formingsIarerne pa Mjar ungdomsskole igjen til kunstutstilling i skolens bomberom,
av Vignett tidligere døpt
Galleri Mjar. I tillegg til
Viggo Karisen, Astrid
Holtop og Eivind Jentoft,
er det i Oar tre gjesteutstillere. Utstillingen er ãpen
førtkommende og pafølgende helg.Lørdag den
tolvte er Ballongteateret
ekstra attraksjon med sin
nye
forestilling
<Hr.Fuglesang og Himmelkua>.
Nydelig madonna

Dansen gikk livlig hele kvelden.
Søndag 29. november møttes igjen pensjonistene pa Ignarbakke til førjulsmoro med Leikarringen Ignar. I ár var det dekket koldtbord, og
bordet bugnet av de lekreste retter en kunne tenke seg. Deilig dessert til slutt for den som hadde
plass til det.

Astrid Holtop stiller denne
gangen ut rundt 40 rosemalte
gjenstander, og det er mer enn pa
tidligere utstillinger.
I tillegg stiller hu ut fern tepper,
blant annet en skjØnn Madonna.
Astrid Holtop var pa studietur til
Israel i sommer, og besØkte mange historiske steder. Hun kom
ogsâ til Nasaret, og i tempelet
der var det spesielt mange flotte
madonnaer i glassmalerier
Sá Astrid bestemte seg for a dra
hjem og veve en madonna.
Garnet i dette teppet har hun farget selv med plantefarger som
hun ofte gjØr. Astrid forteller at
reisen til Israel gjorde dypt inntrykk pa henne, og hun forsikrer
at hun kommer til a veve mer
med motiver og inntrykk hentet
derfra.
Kunst pa heltid

Eivind Jentoft deltar denne
gangen med 15 -20 malerier pluss
en del akvareller. Jentoft har nyhg blitt innvilget permisjon fra
sin stilling som formingslrer
ved Mjr ungdomsskole hvor
han i innvrende âr har hatt redusert post Ved siden av lrergjerningen har nemli Jentoft hatt
et solid bein innenfor Gahleri
Finsrud i DrØbak, hvor han overtar som daglig leder etter
jul.-Det blir spennende om det
blir Galleriet eller skolen som
vinner. Jeg er glad for at skolestyret innvilget denne permisjonen, som jeg synes var en fin gest,
sier Jentoft, og forsikrer at uansett om han forsvinner fra Mjr
eller ikke vil han fortsatt vre a

De driftige formingslcererne pa Mjcr med noen av sine
arbeider. I bakgrunnen Astri Holtops fantastiske Madonna.
finne blant utstillerne pa den arlige desemberutstillingen pa
Mjr.
Framgang

Viggo Karlsen har hatt fin
framgang med kunsten i lØpet av
innevrende ãr. Han fikk antatt
to av sine bilder pa Romeriksutstillingen i november. Det ene, et
vinterlandskap som Viggo har
kalt "Stemning" er
helt praktfullt.-Det beste du har
laget skyter Eivind inn, og Viggo
er tilbØyelig til a vre enig pa sitt
noe stiliferdige vis. Bildet er a finne blant de 30-35 arbeidene som
Viggo har med pa utstillingen.
Her finnes ellers bade akvareller,
malerier og grafikk.

Arrangørene legger vekt pa a
presentere nye gjesteutstillere pa
desemberutstillingene. I ár er det
tre gjesteutstillere. Det er Ella
Berg, opprinnelig fra Enebakk,
na bosatt i Tomter. Hun deltar
med akvareller og malerier, og
var i november manedens utstilher pa higningskontorer. Noen av
hennes arbeider er ogsa stilt ut
ABC-banks
lokaler i Ytre Enebakk. Trygve
Berget fra Flateby skal ogsa delta med smykker. Berget har tidligere vrt gjesteutstihler pa adventsutstillingen pa Mjr i
84.Tredje gjesteutstihler er Hilde
Degerud fra DrØbak som skal
stille ut akvareller.

Ignars egne musikere, Sliul
og Sul, Rallaren og Rallarjentene apnet kvelden med et
par fine stykker, som fikk bena til a rykke under bordene.
Etter maten underholdt
søstrene Jensen, Vivi pa trompet og Linda pa flØyte, og Haraid Nordhagen pa trekkspill.
Gjestene begynte etter
hvert a vente pa a ía danse, og
da musikken spilte opp, var
de ikke vonde a ía ut pa gulvet. Glemt var kulda og gikta,
nã var de pa dans pa lokalet
igjen. Enkeite av gjestene kiaget sogar over .at gulvet var
for tratt, sa Arild Degrum
matte ut med strØ>> for a ía
det glattere.
Etter ei Økt med reinlender,
vals m.m. matte danserene ía
pusten igjen, og da underholdt leikarringen med danser og sangheiker.
-Dette er artig, flott tiltak.
Vi venter pa dette og gleder

oss like mye hvert ar vi - sier
en av gjestene. - Ja, ikke sant,
kommer det fra en annen. - Vi
kan da ikke bare sette oss til,
da stivner vi jo helt da, nei jo
eldre vi blir, jo mer grne blir
vi, - ler hun og forsvinner ut
pa gulvet til en ny feiende
reinlender.
Ingen fest uten lotteri, og pa
disse treffene blir det soigt en
mengde lodder. Like spennende hver gang, far jeg gevinst i dag tro?
Noen vant og andre ikke
slik er det, og slik ma diet Vre. Bedre lykke neste gang.
- Ja,ja na er det et helt ar til
neste gang da. Denne kvelden
her gar sa aitfor fort, men slik
er det vel nar man har det artig, - sukker en, men smilet er
fort pa plass igjen. Han tØrker
svetten, og ut pa gulvet igjen.
NA ma det danses, for som
han selv sa, det er et helt àr til
neste gang.

20.000 tI Bøndernes
Formannskapet vedtok
mandag kveld a bevilge
et ekstraordinert tilskudd pa 20.000 kroner til
Bøndenes hus.
I september behandlet kulturstyret enb søknad om ekstraordinrt tilskudd til Bøndens Hus
som for tiden er i store vanskeligheter. Det ble da bevilget 5000
kroner, men dette var ikke nok
til a holde kreditorene unna og
driften i gang. Det ble avholdt
mote pa BØndernes med representanter fra eierne Enebakk
Bygdeungdomslag,og fra brukergruppene, Enebakk Bondekvinnelag, Enebakk Landbrukshag, HV og vaktmester.
Her ble framtida for Huset drØftet. D& ble det enighet om a ned-

sette et arbeidsutvalg med hovedoppgave a opprette eksempelvis et interesseselskap, eventuelt
venneforening som skulle ivareta
Huset i framtida.
Det har ogsa i hØpet av høsten
vrt relativt godt med bestillinger av Huset.
deadline for vurdering av Husets
endelige framtid ble satt til
1.januar 1988.Det ble videre bestemt a forsØke med en kronerulling. For Øyeblikket har BØndernes utestáende fordringer pa
27.480 kroner.Det dreier seg om
forfalt strømregning og avdrag
palan.
PA bakgrunn av det aktive arbeidet for a finne løsninger for BØndernes, og for a ía betalt forfalte

.

foreslo radmannen a bevilge et
tilskudd.Pengene tenker man a
ta fra posten for vedlikehold av
grusbane ved Enebakk ungdomsskole og Vidotta, hvor det
star 21.000 kroner ubrukt i innevrende ar.Kulturstyret behandlet saken om et ekstratilskudd pa 20.000 1 sitt mote
19.november, og vedtok da a avsla sØknaden fra BØndenes og
heller bruke pengene til annet
kulturarbeid.
Radmannen var ikke enig i dette
og vedtok derfor 1 henhold til delegering av myndighet i saker om
budsjettbehandiing a legge saken fram for formannskapet, som
vedtok a bevilge pengene til BØndenes i strid med kulturstyrets

Praten qikk livlig rundt kaffebordet.Fra v. Peder
og Ruth Englund og Mikal Furulund.

Mep spiflopper
-Fikk du ikke sett Spillopper pa
Katthuit under Lindgren-Jubiieet? Da har du sjansen na.
Førstkommende lØrdag spiller
Barnas Musikkteater igjen denne fantastiske forestillingen pa
Enebakk ungdomsskole i Kirkebygda. Da musikkteateret viste
første
gang
forestiliingen
30.oktober, vakte den enorm begeistring blant bade store og
sma. Dette er en skikkelig familieforesilling Stykket er satt sam-s

men av forskjeilige biter fra Astrid Lindgrens rikholdige litteratur. Vi mØter personene fra Emil i
LØnneberget, vi mØter kjente fjes
fra Ronja Røverdatter, vi mØter
Rasmus pa loffen, og endelig mØter vi en supersprelsk Pippi
Langstrømpe. Nevnes ma ogsa
de flotte kostymene og dekorasjonene til stykket.
Men ga og se selv. Vi garanterer
en hyggelig førjulsopplevelse..

VIGNETT

Nytt fra kommunen Nytt fra kommunen
Nei til nattklubb
Kulturhus blip kontorer

Her skal det ikke bli nattklubb, det er et enstemmig formannskap enige om.helga p.g.a. flommen ved Mjcr
Formannskapet avslo mandag kveld nok en gang
søknad fra Erling Enger om utvidet âpningstid ved
Soiheim Cafe i Ytre Enebakk.
Kommunestyret behandlet en
slik søknad fra Enger i slutten av
Juni, hvor et overveidende flerfor
inn
gikk
tall
avslag.FremskrittspartietS representant Egil SØrensen gikk
dengang inn for a gi tillatelse til
utvidet âpningstid i en prØvepenode pa tre màneder, som omsØkt. Men bare tre av kommunestyrets representanter stemte for
det forsiaget.
Enger hadde ná pânytt henvendt
seg til kommunen med anmodning om ny vurdering av sØknaden. I sitt brev til kommunen

henviser han til at deter butt gitt
tillatelser til utvidet âpningstid
til klokken 3.00 i en nattklubb
som er under bygging i
Askim.Rádmann BjØrn Halvorsen er imidiertid betenkt over a
àpne for nattklubbvirksomhet i
Enebakk, seiv om slik virksomhet finnes i nabokommunene. 1kke minst utifra tanken pa naboene, Râdmannen hadde derfor
ogsá nà innstilt pa avslag pA avslag, og flkk støtte av et flertall i
formannskapet. Saken skal endelig avgjØres i kommunestyret.

Ingen endring
14.desember avgjØr kommunestyret hvem som blir Enebakks
fØrste kultursjef.
Ilona LØvseth som er konstituert
i stillingen som kulturkonsulent
fram til ârsskiftet, har nà vrt
innkait til konferanse.
Fra personaisjef Ryste far Vignett opplyst at alt taler i retning
av at man opprettholder innstillingen fra formannskapet. Det vii
si at dersom kommunestyret
siutter seg til denne, blir Per
Sandvik fra Stathelle
Enebakks fØrste kuitursjef. Pa 2.
reserveplass finner vi en av de lokale sØkerne, Ole BjØrn Rukan.

—Alt tyder pa at det erverdige gamle herredshuset i Kirkebygden nã skal ende opp som
kommunale kontorer.
Formannskapet gikk i mote mandag inn for at første etasje i huset skal brukes til kontorlokaler for kulturetaten inkludert menighetsfullmektig og kirkeverge.PPT og kommunbepsykolog skal ogsâ inn i huset.Gamfe herredsstyresalen i 2.etasje skal foreløpig fâ stâ i fred, men
dersom leiligheten, som i dag er bebodd blir ledig, sâ skal denne brukes til forskjellige kommunale kontorer, bl.a. til arbeidstakerórganisasjonene.
Kulturstyret kon tidlig i var ligheten Heise og sosialetaten
kene man har for anvendeise og
med sitt eget forsiag som gikk pa flyttet tidligere i ãr inn i nyop- hvordan det lar seg forene med
A utarbeide en rehabiliterings- pussede lokaler i det tidligere primrØnsket om a beholde det
plan for huset med tanke pa a be- postkontoret. Det var en tid pa mest verdifulle. Slik konsulenvare det som kuiturminne, og ut- tale at etaten ogsa skulle overta thjelp er gratis for Øyeblikket, sã
nytte det som aktivt kultursen- deler av ABC banks lokaler, men man burde benytte seg av den,
ter med plass til kulturetat, lo- banken har na gitt beskjed om at sier LØvseth.
kaihistorisk arkiv, gaileri og at- de ikke skal redusere lokalene sielier.
ne.
PPT og lekotek
Denne planen er ikke behandlet i Radmannen mente derfor at det PPT og lekotek skal ogsa inn i
formannskap og kommunestyre
var riktig at heise og sosiaisekto- gamle herredshus dersom planeI kulturstyrets budsjettforslag ren na flkk dekket opp sitt plass- ne blir endelig vedtatt. Disse
for 88 var det tatt med 20.000 kro- behov i vaktmesterieiligheten.
funksjonene skal inn i husets
Ønsker pusterom
ner til konsulentbistand med
l.etasje. Det har vrt mange
tanke pa a utarbeide en slik rehaKonsekvensen er at kultureta- forsiag til bruk av denne delen av
biiiteringsplan, men beiØpet ble ten ma Ut.
huset.Formannskapet behandlet
-Vi ser heist at vi far beholde vá- i mai i âr disponering av gamle
strØket.
Plassmangel
re návrende lokaler, sier herredshus. Det ble da vedtatt at
-At administrasjonen na kas- kst.kulturkonsuient Ilona LØv- teknisk etat skulle vurdere nØdter seg over det aerverdige gamle seth .Det har vrt stadig flytting vendige tiltak mlkostnadsoverskulturhuset for a bruke det til av vare kontorer og usikre ar
lag for fritidshjem, samt mulighekontorer, skyldes akutt plass- beidsforhoid. Ut fra den situasjo- ten for at korttidsbarnehagen
mangel i herredshuset. Helse og nen Ønsker vi a a pusterom, og kunne fà lokaler i l.etasje.
sosialsenteret er tatt Ut av LTB, ikke bli flyttet fram og tilbake. Fritidshjem har man imidiertid
man ma se seg om etter andre En annen side er at vi vii bli iso- ikke râd til i kommende fireàrs
iØsninger pa plassproblemet.
lert i forhoid til samarbeids- periode, og radmannen mener at
-Kuitursektoren ble i fjor flyttet partnere og vi ma forandre kopie- førskolen har tilfredstiiiende lofra det tolv kvadratmeter stort ringsrutiner etc.
kaler i tiiknytning til Kirkebygkontor vegg i vegg med tanniege- - Det jeg er opptatt av nàr det den skole.Lokalene i det gamle
kontoret og ned i vaktmesterleielder a ta huset i bruk til de herredshusets l.etasje skulle derligheten i herredshusets kjelier. nevnte formal er at man ikke gár med
Nar radmannen ná foreslár a flyt- sâ raskt fram, men tar seg god tid vre disponible for PPT og
te etaten igjen, skyldes dette hel- sa man ikke foretar seg noe som lekotek.og kultur og teknisk etat
se og sosialsektorens behov for forringer husets verneverdi. Vi skal na utarbeide kostnadsoverskan ikke stile oss avvisende til lag for nødvendige utbedringsarmer plass.
I tillegg til kulturkonsulent og .disse planene, men synes det er beider.
kontorassitent ved kulturkon- viktig at verneinteresser tas
toret, holder i dag barnehagese- alvorlig.Jeg synes man burde
kretr og styrer for korttids- innhente uttalelse fra Forbundsbarnehagen til i vaktmesterlei- museets arkitekt. Se pa de Øns-
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Kulturhus eller kontorer? Hva blir skjebnen til det gamle herredshuset som egcntlig
er enflØy av det kjente Flateby gods.
/

LAMPESPESIALISTEN I STROMMEN
har 1000-vis av ute- og
innelamper i tre fulle etg.

Vi mener vi er
størst og rimeligst
I bransjen
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Vinduspendler
I krystall
gullbelagt messing

Gratis P-plasser. Alle typer KJOPEKORT

kr198.

APNINGST.: Hverd. 9-20. Lord. 9-17.

krystallkroner

og

INAILTILBUD
PA UTEtAMPER
REGENT
vegg Ar

CONTESSA ROULETTE
vegg
III
vegg
11

TRUMPET
f\ vegg

- CITY
vegg

REGENT E3

NORAL
SENATOR
vegg k.

CAPRI VILLAGE
vegg vegg FLORENCE
tak

PRINCE
vegg

E3
Vi forer alle Norals
norskprod. utelamper
i stopt aluminium.
Farger: Gronn, sort, hvit.
OBS! Trenger ikke jordes.

-VGNETT

Jul, emesse med fulft
..

Nei til støtte
Enebakk Vannskiklubb bar
sØkt kulturstyret om 50,000 kroner i stØtte til gjennomfØring av
Nordisk mesterskap i juni 88 og
EuropameSterSkaP for senior i
september 88. Kiubben mener
let er uhyre viktig at sàpass store begivenheter som Nordisk mesterskap og EuropameSterSkaPet
er blant annet utfra reiselivsbetraktniflger tinner sted i Enebakk.
Kulturstyret skal behandle saken i morgendagefls mote. Kulturkonsulenten innstiller pa avslag Ut fra den Økonomiske situasjon etaten befinner seg i. Samtidig tilbys det garanti for Ian
som er opptatt for ovenfornevnte
belØp.

hus

F

W
pa julemeSSa til
Vignetts utsendte falt totalt for denne paktfulle snømannfamilien
Speidern og Mari menighet
dehig hándbrodert kjøk- bedre og bedre jo mer
Av Tove Larsen
kensett, en aldeles skjønn man hØrer av det. En
harskare meget dyktige
Stranden skolemusikk duk i hardangerSøm, en rekrutter bar de ogsá, sá
hadde sin ãrlige julemes- flott, stor juleduk, strik- fremtiden er sikret.
se pa Huset søndag 29. no- kede vester og gensere og
mye, mye mer.
vember.
For a samle krefter til
Det sâ ut til at hele Flaen
bandlerunde til, kunne
teby støttet opp om denne
en
hente seg styrke pa
messen. Stapp fuilt bus
kjØkkenet.
Her bugnet det
var det.
Mange flotte ting fikk av fristelser i form av herman kjøpt, sâ her var det lige kaker av alle slag,
fin anledning til a skaffe kaffe eller mineralvanfl,
seg julegaver til en rime- pølser og lomper gikk Unna som <<varmt hvetehg penge.
SelvfØlgelig fikk man brød>.
Selvfølgelig underholdt
ogsá kjøpt lodder her.
Mange av gevinstene var arrangørefle selv ogsá.
flotte hándarbeider. Ny- Dette korpset blir bare

B1*1
dder

Basket
Gutter
Driv - Asker 18-83 (10-41)
Mjrhahlefl
Det var ikke noe lett lag
Driv-guttene mØtte i denne kampen, men Driv-guttene lot seg ikke skremme.
De tro til det de kunne. Mange
gode sjanser hadde de, men
treffsikkerheten deres er ikke
helt pa topp. Denne bØr det nok
trenes en del pa, men ellers har
guttene innsatsvilje og tal.

Handball
Jenter 12
Driv - As 6-13
Mjarhal1en

Driv-jentene kjempet bra i denne kampen, men hadde maksimal uflaks. Sjansene var der,
men ballen ville ikke inn bak
motstanders keeper.

Kr. 3,30 om clagen gjør
deg ikke fattigere,
men rikere.

S REDD
UARNA

Tlf:(02)4146 35

HJELPI!

Vi drukner I jakker

derfor har vi kiempetilbud

vintepf OAPede
nappajakker

pa:

frakrl m4900m

mlekte dun............................

BukseP dame/herre

fra kr l.GOOa"
9900m

½-priS-hjØrfle pa kon feksjon/trikO tasje
fra var engos-avdeliflci
(Gjelder kun Strømmen)

SKINNSENTERET
Gamle RA-GLA, Skàrer

.49,9

49 9

9

EUM

—Endelig er det mitt, verdenS deiligste kosedyr.Og deilijulemeSSa til Stranden
ge kosedyr var det nok av pa
skolemUSikk pa Flateby.

SKINNHUSET
Strømsv. 43, Strommen

VIGNETT

Uten tak over hodet

Bapnas musikkteatep
viser familieforestil ling.

<<SPILLOPPER PA KATTHULT
Sted: Enebakk Ungdomsskole.
Tid: Lørdag 5. des. kl. 17.00.
Entré kr 20,-.
Passer for alle over 4 ár.

Enebakk Histopielag
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Arsmøte avholdes tirsd. 8. desember 1987 kl. 19.30 1 herredstyresalen.
Forst-kandidat Trond Gaesaaen kâserer om skogsdrift i
gamle dager rn/film, lysbilder mm.
Enkel bevertning.
Adgang for alle, - ikke-medl. kr 25,-.
Styret

Flateby Vannvepk Alt
-Hjelp oss med et sted a vcere, ber cross gjengen i Y re.
av Tove Larsen
Ti ungdommer fra 18 âr
og oppover til bestefarsalder har rundt tre
âr kjørt motocross og hOstet bade aere og premier.
I disse ârene har de hatt et
mekkeverksted i leide lokaler pa
en gàrd i Ytre.
De som i dag bor pa stedet, har
planer om a begynne med dyr, og
da ma crossgjengen ut av kjelleren. De kan fá vre pa stedet til
páske, men sá ma de Ut.
- Vi har forsØkt a fâ tak i et annet sted, men det er ikke lett, sier
en noe fortviiet Bente Schea Holtet.
- Hvor skal vi gjØre av oss? Vi
har etter hvert fàtt oss en del Utstyr, dette kan jo ikke stâ ute i
vinter.

Nei til kjop
av (4BadeN
Enebakk formannskap vedtok
mandag a takke nei til tilbudet
om kjØp av Kiokkerudásen 1, eller <<Badet>, hvor Vignett har sine lokaler.
Det er Kirkebygden Sanitetsforening som eier eiendommen
KlokkerUdásen 1, hvor Vignett
leier første etasje. For ca et ar Siden besluttet foreningen a seige
eiendommen
Huset ble tiibudt Enebakk kommime, og kjØpesummen skUlle
da benyttes til et fond for eidreboliger i kommUnen, fortrinnsvis
Kirkebygden.
I utgangspunktet var kommunen interessert i a kjØpe huset, men i nytt mote med representantene fra Kirkebygden Sanitetsforening fikk rádmannen
opplyst at Sanitetsforeningen vii
sette av kjØpesUmmen til fond
for eidreboliger, selv om kommunen takker nei til kjøp. Grunnen til at foreningen Ønsker a Se!ge huset er at vedlikehoid og
drift er en belastning for foreningen.
Pa grunn av de nye oppiysningene anbefalte ikke radmannen
kommunen a kjøpe eiendommen, dette blant annet Ut fra
kommunens Økonomiske sitUasjon, men ogsã fordi han mente
bruksomrádet for huset er begrenset.

Skulle det vre noen av Vignetts lesere som har eller vet om
et ledig lokale som egner seg til
dette formáiet, yule gruppa bli
glade. De er fortrinnsvis interesserte i et permanent lokale,
men ogsà et midiertidig lokale til
lagring er av interesse.
Gruppen setter selv i stand lokalet. Det kan godt vre en gjØdselkjeller Under en láve, et lager
eller annet, bare det egner seg
som mekkeverksted. Lokaiet bØr
vre fra 50 kvm og oppover. Alle
tips og henvendeiser tas imot
med takk til disse teiefoner:
William Bakke 92 42 35, Vera
Bakke Andresen 92 54 26 eller
Bente Schea Holtet 92 54 49.

REDD BARINA
Jernbanetorge( 2, Oslo I
Postirokon10 5000187

1

RELIGIOSE MØTEU

Misjonshuset
MØter v/Harald Midtsian.
Onsd. 2/12, torsd. 3/12, fred.
4/12 kl. 19.30. SØnd. 6/12: Fest
kl. 18.00.
Alle hjertelig velkommen.

BETEL
Onsd. 2/12 kl. 19.30: VIKTIG menighetsmØte.
SØnd. 6/12 kl. 10.00. SØndagsskole.
Ki. 19.00. Oddleif Wahil
og hornorkesteret.
Formiddagstreff, onsd. 9.
des. kl. 11.30. Spesieltjulesamvr.
Alle velkommen.

KUNNGJØRUNGER

JULEGATEAPNING
I SPYDEBERG
TORSDAG 3. DESEMBER

-

SAMLING VED JULEGRANEN
pa torget kl. 17.00.

Tale av menighetssekretr Taale Brenner.
Spydeberg skolekorps og Spydeberg ungdomskorps.
Nissetog.
Underholdning for barna i Fjellheim kl. 18.00 vltryllekunstner Fredini.
Nissene selger juleposer a kr 5,- til inntekt for korpsene.
Forretningene holder âpent til kl. 20.00.
10% rabatt ved kontant kjøp over kr 50,- hele dagen.
Arr.: Spydeberg skolekorps
Spydeberg ungdomskorps
Spydeberg handelsstand

innbyr til anbudsbefaring den 5. des. kl. 12.00.
Fremmøte pa snuplassen i Høgdaveien, Bergskaug.
Vi Ønsker tilbud pa graving/sprenging av 90 m lang
vannledningsgrØft opp til Høydebassenget.
Nrmere opplysninger ved fremmØte eller henvendelse
til undertegnede.
Tif. 92 85 21 etter ki. 18.00
For Flateby Vannverk AlL
Pal Rust

Program
for bispevisitas I Enebakk prestegjeld 9. - 13. desember 1987
..,
.
Onsdag. 9. desember:.
Kl. 09.00 Skolegudstjeneste i Enebakk kirke. Kirkebygden skole. Sokneprest Heigheim.
Kl. 10.00 Skolegudstjeneste I Enebakk kirke. Hauglia
skole. Stiftskapellan Elseth.
Kl. 11.00 Skolegudstjeneste I Enebakk kirke. Stranden
skole. Kaliskapellan Johannessenlskolesjef
Hans Erik Holm.
Kl. 12.15 LrermØte pa Enebakk ungdomsskole. Jofrid
Kongsnes & Kirsten.
Ki. 14.00 Fougner: Samarbeid kirke/skole, M-87.
Kl. 14.30 Besøk pa Enebakk syke- og aldershjem. Biskop Lislerud.
Kl. 15.30 Kontorvisitas hos soknepresten.
Samtale med sp.r.
Kl. 17.00 Julemiddag pensjonistforeningen.
Kl. 19.00 MØte med menighetsrád og ansatte. Herredshuset. Leder: Jofrid Kongsnes.
Torsdag 10. desember:
Ki. 09.00 Skolegudstjeneste i Marl kirke. Ytre Enebakk
skole I. Kaliskapellan Johannessen.
Ki. 10.00 Skolegudstjeneste i Marl kirke. Ytre Enebakk
skole II. Prost Mamen.
Ki. 11.00 Befaring Marl kirke og kirkegàrd.
Ki. 12.30 Samling for Mjr ungdomsskole. Kaliskap.
Johannessen.
Kl. 14.00 Samtale med ansatte og menighetsrâdenes
formenn.
Ki. 16.30 Middag i Bjerkely misjonssenter.
Kl. 19.00 Aftengudstjeneste med nattverd i Marl kirke.
Frost Mamen.
Fredag 11. desember:
Ki. 09.00 Befaring Enebakk kirke og kirkegárd.
Ki. 10.30 Samling pa Enebakk ungdomsskole. Biskop
Lislerud.
Ki. 12.00 - 14.00 Arbeidslunsj med de kommunale myndigheter. Herredshuset.
Kl. 15.00 Kontorvisitas. Samtale med kaliskap.
Ki. 16.00 Middag hos soknepresten.
Ki. 19.00 Aftengudstjeneste. Stranden bedehus. Heigheim/Lislerud.
Ki. 20.00 MØte med barne- og ungdomsledere. Stranden
bedehus. Leder: Ingrid Ljosland.

Sondag 13. desember:
Kl. 11.00 HØymesse v/biskop Lislerud.
VisitasmØte.
Kl. 13.00 Kirkekaffe i Herredshuset.

VIGNETT
KUNNGJORINGER

JULESTJERNE

Flateby Legesentep
äpner igjen onsd. 2. des.
Vanhig âpningstid:
Mandag, onsdag, annenhver fredag.

.100

STILLING LEDIG

Rengjopingshjelp

KUNI

til et lettstelt en-pianshus. Vi sØker voksen og ansvarsbevisst rengjøringshjelp til tre timers innsats i Vglia.
God betaling.

Ellers kjempeutvalg
/ julestjerner I alle farger
og størrelser

Ring telefon 92 44 93 etter ki. 18.00.

NORGES STORSTE UTVALG I JULEBLOMSTER

Onsker du et interessant og ansvarsfullt
arbeid i

Vi har ogsâ
stort utvalg i
julegaveartikler,
porselen og marmor

Ytre Enebakk (vàgslia)?
Vi Ønsker oss en medarbeider, heist fra distriktet, som
kan pâta seg ansvaret for var store reserved el-portefØlje
og ogsâ ta noe servicearbeid pa verkstedet.
Arbeidet krever nøyaktighet og omfatter ekspedering,
kjØp og prising.
Vi mener a kunne tilby en god, fast arbeidsplass i et hyggeiig miljØ.
Nrmere opplysninger kan du fâ hvis du besØker eller
telefonerer var avd.sjef Berg 02/92 46 60 fØr du sender oss
en skriftlig ansØkning med attester.

A S S VERRE DA NHA UG
Stromsvn. 69, Strommen

9

-

--S/DEN 1919

TIf. 0681 96 60

• KJOPEKORT • AVBETALING

Lommedfto
I

61
71
*4:671 ~&IOZ0000~~
AK S

HVERDAGER: 10-20
L0RDAGER: 10-18
S0NDAGER: 13-18

K SE L S <A P

gavepakning

Avd. Pakkemateriell og Spikringsutstyr
Gaupeveien Ødegãrdslia, Boks 115, 1914 Ytre Enebakk

248.

LIBG

KEC
fapgb-T
20 mfj.kontroU
og S.kanaler

Philips large-TV
28" m/fj.kont./tekst

7.500.

I forbindelse med var anleggsdrift / Oslo/A kershus har vi etablert en permanent brakkeleir ph Flateby I Enebakk.

Til denne brakkeleiren sØker vi for snarlig tiltredelse

Kr

Kr

KOKK

(Ito 840 vaskemaskin

I tillegg til koking/laging av mat vii ogsá renhold i
leiren bli tiilagt stillingen. Stillingen kan om Ønskelig deles mellom to personer.
LØnn etter avtaie.

Kr

Henvendelse om stillingen kan rettes til sonebestyrer Willy Østnes, A/S Linjebygg, Rud industriomrâde, 1911 Flateby, tif. 02/92 89 90.

2 000

I

I

Elfun
oppvaskmaskin
(stillegàende
5 programmer, 2 temp.)

3.G00.
HENTEPRIS

3.500.
HENTEPRIS

Apningsticier:
kI. 10-17
kI. 10-19
kI. 9-14

Mand.-tirsd.-onsd
Torsd.-fred.
Lord.

.. ..

DROSJER

'1
V
c

....

Ole Gunnersen
Ekebergdaien
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34 527

DOG NVAKT

og
Rosenvi nge

Edith

Erling

COMFORTBUTI KKEN
med installasjonservice

Ski
Bc gravclscsbVrdo
CHR. STENSRUD EFTF

Asenvn. 3. 1400 Ski
Telcion 87 30 60

Ytre Enebakk
hf. 92 41 24
Mobiltlf. 094/39 754
og Uf. 094/14 867
DOGNVAKT

Timebestilling:Tlf. 06/81 4391
LILLESTRt3M
KONTAKTLINSEINST(TUTT AIS

Vakttelefon

Vi kommer
i konferanse

Tove Hagen
1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
MobiltIf. 094/95 547
DØGNVAKT

Kontaktinser
tilpasses

Tor Veiteberg AJS

Follodistriktets byra

Oà

#ls oros frkt

gjennom 60 ar

a-

Sevârnyefyldige
HUSKATALOG

160 sider med nyheter
RING ELLER KOM INNOM.

Ordner alt

Aut. rorleggerftrma
BREDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI
- I
TELEFON 8735 C6
TB LEFON 87 08 28

iII 'S

-b

Vammavn. 27,1800 Askim.
TIf. (02) 88 09 22-88 0772.

Storgt. 21 (Fjellberghjornet)
OPTIKER

OLAV KJOLBERG

GEIR KJOLBERG
M.N.K.F

-

M.N.O.F

VIGNETT

VELKOMMEN
til Flateby Grendesenter
Tilbudene gjelder torsdag, frediag, lordag
Katie
JulepØlse
InnmatpØlse
Letse
(5 stk.)Kr
kg
(pr. kg)
(pr. kg)
90
1080 kok./fHter
80
690
1/4

LIFFORD

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

OBS Alt barnemat
byarfikier

LEPENORT

8

Kr

Kr

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

KR 1

500.
KR 1 700.

Stort utvalg i godt vintertoy.

flI3Hfrn

I/i/Ill

i///IIll SPORt 061-Nil/U as—VIM
Grendesenteret, 1911 Flateby, 928890

Nittedal
- eggkasternes
Mekka

1911 Flateby

Terje Thorsiund og Terje Pedersen
fra Nitfedal kastet og tok i mot
et rátt honse-egg over en distanse
pa 56,60 meter! Ski den!

GiJiNi!SS
: OK
REKORI)

Ekte filleryer

sk

1911 Flateby —

GE-TE Manufaktur

imam

OYEREN BENSIN
& SERVICE

.

Med angora
.
fryser du ikke
Er du mye plaget av smerter i muskier og ledd7
Da har du ogsa torstehSnds kjennskap til varrne
som behandlingsmetode og vet hvor viktig det er a
beskytte seg mot kulde og trekk.
Den silkemyke ullen Ira angorakaninen har varmeisolereride og fuktighetsledende egenskaper som
overgár ethvert annet kjent materiale. Derfor holder
du deg torr 09 varm. Plaggene totes myke mot huden, verken kior eller irriterer. 09 har meget god
passform og elastisitet,

JULEGAVETIPS

ALPINPAKKE barn
ALPINPAKKE junior

-

TV 191IFlateby

TIf. 92 83 32

Hanskep,, semsket

DAME

frall5lii

HERRE

ira119111111111m

Hanskep,, gialft skinn

1988
40x70cm
60 x 120 cm

kr16."
DAME

fra1490

HERRE

fra155.'

kr42."

Universal Motoroije
51 krit
'TUO.
Service Ira 11.00-18.00
Everituelt timebestilling.
Guinness Rekordbok bobler av
rare og mindre rare rekorder. En
utømmelig kilde for morsomme
spørrekonkurranser for hele
famWen. Gi Guinness Rekordbok
Iii'Jul - den sprer glede!

Apningstider:
06.30-21.00
Mand.-fred.
09.00-20.00
Lord
09.00-21.00
sond.
TIf. 02192 81 32

Damestoviett
offwhite
kP
cJ&za/ama

508.-

S

E
N(
f
Er"101

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

Kun kr. 92,—.

SCH I BSTED

Hvem Hva Hvor har svaret
pa det meste. Her firines
en ârsrevy over nyhetene
mâned for mâned, pluss et
omfattende NA-leksikon
som er a jour frem til
oktober '87. Her finnes alt
fra politikk og aktuelle
hendelser til k-ultur og
sport. Over 400 sider med
masse fargebilder. Arets
J ulegave. Kun kr. 78,-.

Gi en julegave du

Gi en julegave du onsker deg selv.
SCH IBSTED

onsker deg selv.

CrendnLe,ct- 1911FLATEBY W. 92 8721

Grcndcnentcrct - 1911 FLATEBY TE. 92 87 21

HUSK BILAUKSJON
FYRUNGSOLJE

•

PARAFIN

•AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter
TIf. 92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

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

ASKIM
BILER I
ALLE
PR ISK LASS ER
NB! Hver fredag kI. 18.30
Provekjttring ug besiktigelse hver dag
STEDET FOR DEl GODE BILKJOP!

TLF.88 0896

VIGNETT

VEDUKEHOLD
MOD ERNISERING
NYANLEGG
Se vr utstilling
av saoitarutstyr kjøkkennnredning 09
baderomsmøber.

det gjelder
glass.

j
(Jet
),

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Spell.

Den Store Smykkekatalogen er
kommet. Kom A se smykkene.
9A Her er tre anheng medciiamant
fra Atelier Coilection:

jwle-kjak.kevt
VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSK VABER

Alt I glassarbeid
utfores.

FINANSIERING

RING
VARME

06/814733
0681 6838

Apent til ki. 22.00
1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10

kr. 893,-

A/s

AUT VVS RORLEGGER

A11

Lillestrii,n
Vindu & Glass A/S

KK4EN

har topp hand.
verksmessig kvalitet.

(TIT]L VILLA GLASS A/S)
Heig- og nattservice tlf. 06/81 75 57

Stramsv. 100, Stronimen
TIf. 06/81 45 97 — 81 4598

I

,Jen,bar!egl. 24 (ved sykehuseti 2000 liPIest,ørn
DOPER V!NDIJGR SPAS ALT I GLASS

KJOP VVS HOS FAGMANNEN OJOP VHS MOO FAGMANNEN

IAI
L
H. IrIr'

r

OPTISK SYNSPROVE
Opt,ker 0YSTEINJ KROGH
OPTISKE as
Asenveien 1, 1400 SKI Teiefor, 570524

AL

Gulismed Frank Kristiansen
DnC.garden, Ski. TIf. 8731 46

SKI

Ullestrm Hest og Hund
Solheimsgt 7, 2. etg., 2000 LiIIestrØrn
TIE 71 78 80

Fin distrikte ts
ledende low
for k k1a 0
-

satser p
kvalitetsvarer
og god ser1ce.
,

Wrangler

Vi har

julegavene III
hund,, hest,, Pyttep

CORDBUKSER,,PENBUKSER,PENSKJORTER
(fra norske fabrikker)

BESOK OSS
NA NAR UTVALGET
ER STORST
Apningstider:

Keramiske fliser.
Lim og fugemasse
og alt i flisverktøy.

Julegateapning

12.00-16-30
9,00-13.00

Askim K5økken - og
Fits senter
TROGSTADV. 12
1800 ASKIM

TLF. 02/88 6400

U

pa
alle
ordinawe
10% varer
LAVPRIS

KERAMISKE FUSER
Apningstider:
Alle dager
Lørdag

A

Godt utvalg I gensere og div. varmetoy.

A pent
til ki.
20.00

NEUhW14& Co. a

OVER! $

(smà størrelser) Kun

31 des.

0

fra

:30%
SnowJogger

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kI. 10.00-17.00
Torsdag H. 10.00-19.00
Lørdag 09.00-14.00

Stort utvalg i fliser!

Wrangler

FRA VAR FRITIDSAVOFLING

-

AN,ft
A=

Ypkeskimp

K.$
Askimvn. 1, 1820 Spydeberg.
hf. 02/88 81 54.
Langdag onsdag - torsdag til kI. 19.00.

VIGNETT

Landbruksrcgnskap, Økonomi
og mindre handelsregnskap

Brede Gjestang

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mobtlf, 094,111 747
TIl, 9248 92

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap. forretningsforsel,
bed rifts-ràdgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

Cnebakk
'Jegnskapkontor
Medlem av
Norske Regnskapsbyrâers Forening

KEF

Mettes Hardesign
Dame- og herrefrisor
Salg av hârpreparater og parfymeailer.
Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kL 10.00-20.00
Bekkelaget II etg., V. Enebakk

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper. vannsuger
og hoytrykksspyling.

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

Enebakk rØrleggerbedritt

Enebakk Markiseservice

vlTrygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk — tlf. 92 43 54

Godkjent regnskopskontor

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

GLASSMESTER

it;;

Enebakk glass

KVIKK BENS

.

tcLcLamcz

Alt i innramming
Medaijeskap og innrammede akvarelltrykk

Alt / glassarbeid

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk — tlf. 92 46 13

1i299

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02192 83 74

Svein Gulbrandsen

D. Freitag & Co

OSVALD NO{DLI

Alt 1 bhkkenslagerarbeid
utfores.
1911 Flateby - tlf. 9282 67

SM's salong - Of 028040

Elektro — Mekanisk — Verksted

Alt i blikkenslagerarbeid
utf ores.
1911 Flateby — tlf. 92 8468

Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame.. og herrefrisør
Apent: Tirsd., onsd., fred., lord.
Stengt: Mand. og torsd.

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

Utsigts rammeverksted

DAME- OG HERREFRISOR
SOL — PARFYMERI
Apent:
Mand. - fred. 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13
x

Erik Kjelgaard

Scan consult

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

JOHN A. ANDRESEN

JilirF.
hllIwcFIl

Flateby. TIf. 92 81 49

-

FRISØR

RØRLEGGER

REGNSKAP

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

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 8124

Roll NssvoId
Vestli, 1911 Flateby

Brødrene Svendsen A/S
Alt I nydyrking. bakkeplanering
og annen massetransport.
Rlingen
TIf. 83 70 19/72 16 85

. (.5 YrkeskIr
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TIf. 02/88 81 54 .
Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

EL-INSTALLASJON

I
I

Strømsborg &
Enersen A/S

GS Containerutleie

KJ[LL BRENDJORD

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

ElLAG

økonomi & Regnskap Enebakk A/S

INSTALLASJONSFIRMA

kjeden av autoriserte
elektroinstallatorer

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tlf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

Utlele av avfallscontainere fra 2-8 rn.
Tlf. 8370 19
Mobil 094/23 576

,Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Røvik
Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31 - 94 22 65

SJAFORSKOLE
1400 Ski — tlf. 8737 10

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Kiasse A - Masse B
Teorikurs - KjØretimer

Teorikurs - Fase II

Sandakers Trafikkskole

Opplring pa bil

Om nodvendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk,

TIf. 06/81 42 92

SELGE EIENDOM?
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser

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

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Kontakt

TANNLEGE

Stein Darre-Hanssen

Enebakk Tannteknikk
TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Grendesenteret. Flateby

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

TIf. kI. 8.00-15.00

92 87 39

TIf. utenom kontortid

92 80 31

Kvelder, etter avtale.

VETERINIER
Skedsmo Dyreklinikk Riis gârd, KJELLER
(Skiltet Ira Fetvn. v/tlyplassen)
Apent fra morgen Ill kveld
hele uken unntatt lord./sond.
Timeavtale Ut. 06/87 81 92

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE
Alt / mur- og pussarbeid.
TIf. 92 63 46

BILFIRMA
Audi Erling Rod A/S
1800 Askim
INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din nye el/er brukte b/I hos oss.

A. NILSENS
BILSER VICE
TORN ERUD - Askim
TIf. 881570

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

Ristorante ITALIA a.s pizzeria
Alt i mat til hverdag og fest.
Catering — Restaurant —

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 88 60

TIf. 88 16 15

Trio Autoskade

Flateby Antirust

Vi tar imot lakkering
og oppretting

KjØp og saig av tiller
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/928070, 1911 Flateby

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

TØMMERMESTER
I
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk
Tlf. 02/92 65 43
Mobil 094-37 548
Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering
Fast pr/s

Øf1LI1&
Studer
annonSene

4

-PriorIterer hjemmehjelp
Manglende ressurser til a
dekke Økende behov I
hjemmehjelpen, en Vakant psykologstilling ingen
psykiatrisk
sykepleier,ingen barnehagesekret2er og mindre
ressurser til funksjonshemmede i barnehager er
noe av det helse og sosialsjefen skal overleve
med.
HJEMMEHJELP

-Det er et sterkt Økende behov
her, fremholder Haagaas
mens midlene til ràdighet er pa
samme nivá som i fjor, Vi far ikke
midler til a dekke behovet. Enten
ma flere dele det vi har, og dermed alle fâ mindre, eller vi ma
avvise nye klienter. Begge deler
er like ille.
Vi kommer ná til a gá igjennom
ogse pa hver enkelt som far tildelt hjemmehjelpstjenester, finne ut hvem som trenger det
minst, og gi beskjed om at vi ikke
lenger har ressurser til a
hjelpe.Vi blir nØdt til a vre beinharde i prioriteringen. Vi hadde hâpet a kunne Øke hjemmehjelpstjenesten med flere timebaserte hjemmehjelpere. Det blir
det ikke noe av. Pa sikt Ønsker vi
A komme mest mulig bort fra timebaserte hjemmehjelpere, og fá
faste hjelpere i stedet. Men noe
timebasert hjelp ma vi beholde
for a ha noe a flyte pa i akuttilfeller.

GYMSAL I
BET BLA?
Det er fare for at opprusting og
utvidelse av gymsalen pa Stranda nok en gang blir utsatt. Tekfisk og Økonomisk sakkyndige
har kommet med et kraftig varsko i forbindelse med det foreliggende anbudet som de mener hgger altfor hØyt.Deres anbefahinger sa langt gar pa at man ikke
gar inn pa dette anbudet.
Det er operert med meget høye
priser, konklusjonen er at det er
aitfor dyrt. 900.000 kroner er avsatt i budsjettet til formalet. Med
det forehiggende anbudet kommer prosjektet pa over 2 millioner. Med utvidelse pa 100 kvadratmeter nrmer man seg en
kvadratmeterpris pa 20.000. Fra
skolekontoret blir det da understreket at en god del av denne
svimlende prisen skyldes at det
dreier seg om en vanskelig utbygging/opprusting, hvor ogsa
andre kostnader kommer inn i
bildet.
Idet Vignett gar i trykken sitter
arkitekt og radgiver i mote med
skolesjef og anbyder.Her skal det
endehig avgjØres om man skal
godta anbudet, eller om den i 15
ar planlagte rehabiliteringen
med utvidelse av gymsalen pa
Stranda nok en gang skal skyves
ut I det bl.

/

INGEN BARNEHAGESEKRETR

-Dere far ikke en barnehagesekretr slik som Ønsket fra etaten. Hvem skal na vre saksbehandler for barnehagene?
-Den som visste, sukker
Haagaas.Vi M fmne en blant etatens ansatte som kan ta seg av
denne saksbehandlingen pa toppen av andre arbeidsoppgaver.
Na er det ikke den helt store
saksmengden, og barnehagenemnden skal na inn i helse og
sosialstyret. Det blir ikke sa mye
somskal
nemndsbehandles.
Mange av de sakene barnehagenemnda har i dag kunne like
gjerne vrt behandlet i helse og
sosialstyret.
Men det er nØvdnedig a ha en
som kan samordne barnehagesida, og ha oversikt over alt som
kommer inn av rundskriv, tilbud
etc. Ansatte ute I barnehagene
kan nok komme til a merke forskjellen. Vi vurderer a legge disse
arbeidsoppgavene tilbake til sosialkontoret, men kvier
oss for det pa grunn av arbeidspresset der. Noe ma imidlertid
gjØre.
MINDRE TIL
FUN KSJONSHEMMEDE

-Hvordan reagerer du pa at kommunen kutter ut ekstratilskuddet til funksjonshemmede barn i
barnehagene?
-Det er ikke riktig a si at dette
tilskuddet er tatt bort i budsjettsier
forsiaget,
Haagaas.Tilskuddet til funksjonshemmde er innbakt I lØnnsbudsjettet pa faste stillinger. I
tihlegg til lovbestemt stihiingsressurs i forhold til antahl barn har
de to barnehagene 1 stilhingsressurs pa deling ekstra til funksjonshemmede. Og det er utenom statstiiskuddet hvor det forutsettes at kommunen yter det
samme. Vi har hele tiden higget
godt over. N. kan vi ikke lenger
vre sa rause.-Hvor stort var
kommunens ekstratilskudd til
funksj onshemmde.
-85.000 kroner. Dette er na foreslatt redusert, men ikke fjernet.
-Men hva blir resultatet ute i
barnehagene.?
-Resultatet kan bli at vi na ma
vurdere oppholdstiden for funksjonshemmde barn. Det er ikke
sikkert vi har kapasitet til a ha sa
mange pa heitid. For eksempel
kan det tenkes vi bare kan ta inn
seks i stedet for ni som i dag. Ved
opptak neste ar kan vi komme til
A sette grenser for hvor mange
barn med spesielle behov vi kan
ta opp. Med en barnehage til
hadde det vrt enkiere. Jeg tror
imidlertid at de fleste med spesielle behov, som Ønsker det er
ivaretatt i barnehagene av de
som har sØkt.

mangler We kapasitet og fyidig
kompetanse pa dette feitet over
hele hinja. Samtidig skriver psykiatrien ut fler og tier tunge psykiatriske pasienter. Follokhinikken fungerer darlig i forhold t11
oss, og de fylkeskommunale tilbud for spesialtjenester pa dette
omradet er svrt mangelfulie 1
forhold til psykiatrien, sa her far
vi heller ikke nØdvendig hjelp.
Det virker som om de veiger seg
ut kasus de vil ta, og ehiers sier de
nei. Denne psykoiogstilhingen er
derfor meget nØdvendig. men
den blir tatt ut dersom politikerne ikke veiger a omprioritere. Vi
har ingen muhigheter for a omprioritere innen eget budsjett dersom ikke vi legger ned annen
virksomhet. Det kan vi selvfølgelig gjØre hvis pohitikerne vii
det.
Vi har ogsa bedt om en psykiatrisk sykepleier. Heller ikke det
har vi ftt med. Behovet her er
stort. Det er mye psykiatri I
hjemmesykepleien. Behovet for
spesialutdannet personale merkes. Denne stihiingen var prioritert I langtidsbudsjettet, men
med stihiingsstoppen som er foreslatt blir det ikke noe av.Dette
er ekstra uheidig. Vi blir staende
helt uten fagfolk pa dette omradet. Det eneste tilbud vi kan gi
innen psykiatri blir kvasitilbud
hvor vi hjelper rundt, men ikke
med problemet.
OKT SOSIALHJELP

-Dere kommer tallmessig best
ut I budsjettforslaget.
Dârligere tilbud, Økte driftsutgifter. Hvor ligger Økningen?
-pa sosialsiden, helt klart, sier
Haagaas. Sosialhjelp og barnevern representerer en stor 0kning. Dette er lovbestemte ting
man ikke kommer utenom. Likevel er det bare budsjettert med
dagens behov her. Nye tiltak pa
barnevernssida blir det ikke penger til. Men vi vektiegger barne-

vensarbeid mer na enn tidhigere.
Det var blant annet grunnen til
at feitarbeiderstilhingen ble prioritert til barnevern. PA dette feltet kan vi ikke M gjort nok. Dessverre har vi en tendens til a komme for sent. Det er sa langt gjort
lite p,â det forebyggende plan.
Nar vi kommer inn, blir oppgaven stort sett a reparere for a
holde ilden nede fordi det er for
sent.
SYKEHJEMMET

-Overtageisen av sykehjemmet
representerer vei ogsa store ekstrautgifter?
-Det ser ikke ut til a bli sa store
budsjettmessige uttelhinger, men
egenbetalingen gjØr det noe usikkert.
-Paradokset er at man ikke betaler noen egenandel for korttidsopphoid, og spørsmalet ma
derfor bli: Har vi rad til a drive
med korttidsopphold og avlastningsplasser shik vi Ønsker? -Vi
har presset pa departementet for
A fd dem til a gjØre noe med egenbetaling for kottidsopphold, og
haper det blir en ordning. Det er
lagt inn muhigheter for 5-6 avlastningsplasser i budsjettet, og
vi haper det skal gA rundt.
HJEMMETJENESTER VIKTIGST

-Hva yule du prioritere Øverst pa
hista dersom poiitikerne tinner
muhigheter for a fA inn noe av det
som er strØket i etatens forsiag til
budsjett?
-Øverst pa lista yule jeg sette
ressurser til hjemmetjenester.
Det yule komme alle grupper tilgode, ogsa de funksjonshemmede.
Dernest yule jeg sette barnehager. Endehig er det svrt viktig
med kontorhjelp. Vi har enstram
situasjon pa det omradet. Hvis
det blir romshigere haperjeg ogsa
det blir gitt grØnt lys for de vakante stiiiingene i etaten, sier
Haagaas.

-eller Nord?
Uten tillegg I prisen far du
nA en fyringsolje som gir
bedre forbrenning og dermed lavere oljeforbruk.
Rask og effektiv levering
av bade parafin 09 fyringsolje. Gi beskjed ved bestilling om du vii betale I
rater.
Bestill i dag!

RING!

PASS PA

I begynnelsen av desember sender vi ut
blanketter for innbetaling av hele abonnementsavgiften for 1988.
VIGNETT
ER STORST
KR

220.-

PSYKIATRITILBUDET

-Det er ellers bekymringsfuilt at
vi fortsatt har en vakant
psykoiogstiliing.-Det far store
ringvirkninger for hele sektoren-lege, helse og sosialkontor.
Vi merker godt at den stillingen
er ute. Khientene ma prØve a dekke sine behov andre steder, og vi

Fyringsolie
Parafin /

Fyringsolje: 67 43 80
68 65 10
Parafin:

NORSK DUE A/S

III

NOROL
- mer varme for pengene.

FOR HELE
ARET
Grunnen til at vi gr over til trIig innbetaling i
stedet for halvârlig, er omlegging til EDB.

Annonsepriser:

Rèdaksjon og ekspedisJon:

Privattelefoner:

Kiokkerudásen 1
Postboks 62, 1912 Enebakk
Telefon red. 92 65 40
Telefon ann. 9265 50
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro: 4 19 32 98

Ans. red. Aslaug Tidernann 92 45 35
Journalist Tove Larsen 92 42 42
Ann.kons. Bjorg Olerud Pettersen 92 53 88
Ann.kons. Solveig Eriksen 83 72 56

AviSen trykkes I Indre Smaa!enenes Avis

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

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

