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Kjøp og saig av biler

Kommisjon

100% finansieringsb/stand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.

FLATEBY ANTIRUST
hf. 92 80 70

Nr. 48 Onsdag 16. desember 1987

KpisebudsM ett vedtatt
Innsa ling av
brukte battepiep
Enebakk kommune har
vedtatt
etabiere separat
innsamling av brukte batterier. I vr kommune er det
19 forretninger etc. som er aktuelle innsamiingssteder. Det
forutsettes da at kommunen
møter veivillighet I de aktueile forretninger.
I sà fall vii det bli satt Ut
plastspann med iokk hvor publikum kan legge fra seg
brukte batterier. Det vii bli
utdeit inform asj o nsu tstyr, og

Lokalavis for Enebakk

LØssalg kr. 4.00

4. árg.
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kommunen vil stâ for regelmessig tØmming. Ailerede i
neste uke vii de fØrste bØttene
vre pa piass, og ordningen
trer offentlig I funksjon fra
1.1.88, kan Sverre Netting ved
teknisk etat fortelle. Teknisk
etat vii vre de som star for
tømmingen, og de brukte batteriene vii bli samlet i en conteiner pa Thorud sØppeifylipiass, hvor de videre vii bli
hentet og oppsamlingsenhet
pa Romerike.
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Kommunestyret vedtok sikret, mente ordføreren.
Ràdmannen grep fatt I det han
mandag kveld râdman- kaite
grove feii I enkelte inniegg i
nens budsjettforslag for pressa.
En skuiie tro det var ràd1988 med en del endrin- mannens feii at det er dariige tider i Enebakk, sukket han, og
ger.
understreket sin piikt til a iegge
Til kommunestyrets be- fram
et realistisk budsjettforslag.
handling forelâ det end- Og eilers
mente ràdmannen at
ringsforslag fra seks av de poiltikere og stater ma vre funsju partiene som er repre- kere til a samarbeide I stedet for
a kiore til seg som best de kan.
sentert i kommunestyret. Thorvaid
Ungersness karakteriFlere av de foreiiggende endringsforsiagene var mer eiier
mindre sammenfaliende pa yesentiige punkter. Ikke mmst
gjaldt dette opprettholdelse av
rammetimetallet i skolen,
igangsetting av Kirkebygden
barnehage 01.08.88, og godtgjØrelse til foikevaigte. Budsjettdebatten nâdde aidri de store hØyder. Dertii var det muiigens for iite a bites om.
Men ordfører Lucie Paus Faick
slo likevel ufortrødent fast at det
ligger større muligheter ibuder framkommmet I pressa. ng henviste
til budsjettering pa hovedpostnivà, samt sektorenes reserveposter som ikke er beskâret. Dermed skuile et visst armsiag vre

serte budsjettet som bedrØveiig
iesning, mens Christian Oppegaard syntes budsjettdebatten
var bedrØveiig kjedeiig. Den kjedeiigste noensinne. Ikke engang
Egli SØrensen var der og kunne
muntre opp bitt. Han er vei dradd
til syden, og det skjØnner jeg
godt, sa Oppegaard.
Og det kunne man saktens
skjØnne. For pa representantenes bord iã det brev fra radmannen med varsel om ytterligere innstrarnminger som for Ertbakksjkommeidyjety
iPn
strammiriger. De nye innstrammingstiltakene som regjeringen presenterer i den sàka.1te salderingsproposisjonen innebrer at det nà er kommunen og

ii

fyikeskommunen som skal bre
beiastningene med forsørgerfradrag, skattefradrag for sparing
med skattefradrag og aksjesparing med skattefradrag. Brevet
som ble sendt Storting og Regjering etter formannskapets behandling av budsjettet for 88,
hvor det protesteres kraftig mot
de innstrammingstiitakene overfor kommunen, har stortinget besvart med en iakonisk beskjed
om at brevet er oversendt Stortingets flnanskomite til orientering for behandiingen av den
ovennevnte saideringsproposisjonen. Det var det. Ingen forstaelse der i garden, hverken for
at enebakkfolk far dariigere service i 88. at planlegging biir
umulig eiier at nye innstrammingstiltak vii fore til handiingsiammelse i kommunene.
Med denne dystre virkelighet
foran seg, kan man skjØnne at debatten I kommunestyret mandag
kveid avspellet handllngslammB-s. e
en.ringerog ornpriori e nger.
Folk sier de stoier pa poLitikerne
n.r det gjelder budsjettet, men
her kan ogsá de lite gjØre, fastslo
rdmannen.
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For første gang

pa flere âr har Kir-

Se opp snør det, ja det gjØr det..

Det var stappfullt pa Flateby samfunnshus
forrige torsdag da EIF-turnere i alle alciare
hadde juleavslutning med oppvisning for
slekt og venner.
En turnfest av de helt store.
Se siste side.

kebygden fátt sin
julegran.
Lørdag
ettermiddag ble granen
tent. Noe skuffende
var det at sã fâ hadde mØtt fram for a
oververe begivenheten.
Sokneprest Heigheim holdt en liten
kort andakt fØr lysene ble tent, og hgningssjef Frantsen
fikk aren av a skru
pa lysene.
Representanter
fra Kirkebygden
skolekorps spilte.
De fá som hadde
tatt seg tid til a mote frem, gikk rundt
juletreet og sang
julesanger. Na far
vi bare hape at
treet far sta i fred i Sokneprest Steinar Heigheirn ved julegranen i Kir-

ar.

kebygden.
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Vi forbeholder oss retten til kutte ned
lange innlegg etter beste skjønn.. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og
adresse.

Ift

Gudstjenesteliste for
Enebakk 20. des. 1987:
K!. 11.00: Stranden bedehus, Flateby, v/
Heigheim. Nattverd.
K!. 18.00: Mari kirke. -Vi
synger julen inn,,. Ytre Enebakk skoles
musikkorps. Andakt
v/Johannessen.

En forsinket gratulasjon til
Dagny Arnesen som fylte âr
11. desember.
Hilsen BjØrg m/fam.

Torsdag 17/12 kl. 19.00 V kr 25,-.
<<HEKSENE I EASTWICK>
Fredag 18/12 ki. 19.00 V
<<HEKSENE I EASTWICK>>
SØndag 20/12 ki. 14.30 B - kr
15,-. Familiefilm
<<MIO MIN MIO>>

Ki. 16.30 B
<<MIO MIN MIO>>

Ki. 18.30 U
<HJELP VI FLYKTER>>

I Ki. 20.30 V

<<HEKSENE I EAST WICK>>

PLAKATEN
Flateby kino viser bl.a.
MIO MIN MIO.

Enebakk kommune Renovasjon jul-nyttár. Se annonse.
Juleball Ytre Enebakk
ungdomsklubb 18. des. Se
annonse.
Betel Husk ukens mØter.
Se annonse.
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Mepkelige uttalelsep fra
helse- og sosial-sjefen
Enebakk har fâtt fly helse- og
sosialsjef. For en tid tilbake
vakte hun oppmerksomhet ved a
uttale til pressen at sosialkontoret I Enebakk bevisst sá bort
fra barnevernsaker fordi de allikevel ikke kunne gjøre noe med
dem. Denne oppsiktsvekkende
pâstanden ble heldigvis dementert av lederen ved sosialkontoret. Na har helse- og sosial-sjefen igjen uttalt seg I Vignett 2/12
om konsekvensene av budsjettforsiaget for 1988. Hun begár et
grovt overtramp ved a forutsi
konsekvenser for funksjonshemmede barn i Enebakk og gár
i detalj inn pa at oppholdstid kan
bli redusert og at antall funksjonshemmede barn i barnehagene ma reduseres. Hvorfor I all
verden skal Inger Haagaas
skremme foreidrene til funksjonshemmede barn for budsjettet er vedtatt. Har ikke denne
gruppen familier det vanskelig

nok fra for. Vet ikke helse- og sosialsjefen at funksjonshemmede
barn har fortrinnsrett til barnehageplass? Vet hun ikke at totaltilbudet til et funksjonshemmet barn syes isammen av
midler fra skolebudsjett og fra
flere ulike poster pa helse- og sosial-budsjettet? Hvordan kan
hun hevde at Enebakk kommune
har vrt <<rause>> basert pa en
budsjettpost uten a se pa totaltilbudet? Videre etterlyses en offensiv hoidning fra etatsjefen i
retning av a bedre budsjettet eller a finne nye lØsninger. Det hjelper ikke med sukk og oppgitthet.
Jeg bekiager sterkt at helse- og
sosial-sjefen kommer med denne
typen uttalelser til pressen og synes det hele smaker litt av amatØrvirksomhet.

Kirkem
konsert

Nei til
velkontingent

Ytre Enebakk 8.12.87
Med hilsen
Geir Joner

FØrstkommende søndag blir det
kin kekonsert med Ytre Enebakk
skolemusikkorps I Mari kirke.
I den enledning har man ogsa
tenkt pa at de elsdre skal M anledning til a komme til konserten
i kirken denne sØndags ettermiddagen. Sâledes er det ornet
med at eldre som trenger det kan
henvende seg til:
Per Strandvold, tif. 924872, eller
Hermann Maridal. tlf. 925282 for
skyss.

Myrenveien Vel I Ytre Enebakk har sØkt kommunen om
stØtte til private veier, samt sØknad om overtakelse av vintervedlikeholdet pa veien, uten a ía
stØtte til noen av delene. N. har
Velforeningen i et brev henstilt
til Enebakk kommune a betale
kontingent pa 11k linje med de
øvrige oppsittere I omradet. Dette pa basis av at kommunen har
septikislarnJrenovasjon og feiing
I omradet og benytter veien som
adkomst for a utføre sine tjenester.

POLITII

Av muntlige og skriftlige kiager fra beboere I forskjellige omrader i bygda er det konstatert at
sØppel- og septikrenovasjonsordningen er med pa a slite ned
de private veiene I kommunen.
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Natt til lØrdag ble det stjâlet
en grØnn Toyota stasjonvogn fra
en garasje ved Sanner i Dalefjerdingen. Lensmannskontoret
kan opplyse at denne bilen na er
funnet igjen i Oslo.
Tidlig mandag morgen meldte en
bussjàfør om bilbrann ved TØmmerbraten. Bilen, en Granada
var stjâlet og patent, og helt utbrent.

Det er ikke opprettet annet
enn kommunalt tilskudd til private veier, som bare en del veier
har muligheten av a f. Der tilskudd til private veier ikke kan
gis, er det ikke andre stønadsforhold som kan lØse vedlikeholdsproblemene. Saken har vrt
oppe i drifts- og anleggsutvalget
og ble avslátt. Avslaget begrunnes I muligheten for presidens
der likhetsprinsippet ma fØlges.
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Ukens spaltist
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Adventstid
Pa fly er vi I adventstiden.
Advent betyr komme. Vi er i
ventetiden foran julen - den
kommende fest-høytid. Hver
av de fire søndager tenner vi
et nytt lys i adventslyse-

staken eller - kransen - 4 lys
som skinner for oss I yintermørket. Det første lys er
for glede det andre er for
hap, det tredje er for lengsel,
og det fjerde er for fred. I
sum er dette menneskets higen etter a skape en enda
bedre verden for oss som bor
pa denne hue kiode, og dette
kan uttrykkes i ett ord: Nestekjar1ighet. Dette ord er
nØkkelordet til fred pa jord. I
adventstiden i âr har vi den
8. desember fatt oppleve den
historiske begivenhet at Gorbatsjov og Reagan har undertegnet en avtale som gir menneskeheten stØrre hap om en
yang verdensfred, noe alle
har lengtet etter, og dette
skaper glede for oss. De to
statsmenn undertegnet med
smil og i vennskap. De viste
seg pa TV-skjermen som fine
representanter for nestekjnlighet med respekt for
ulike syn. Dette er betydningsfullt. Men hvordan er
det med oss mennesker flest i
daglighivet? Viser vi respekt,
omtanke og praktisk nestekjrlighet i mermeste familie, pa var arbeidsplass, i var
kommune og i vãrt land?
Praktisk fredsarbeid begynner med oss selv - den enkelte av oss. Hver dag trenger vi nok a aibeide litt med
oss selv i dette a vre noe
mer av positiv verdi for vare
medmennesker. Ta f.eks. det
første adventsordet <,glede-.
Her er smilet en velsignet gave. En vismann har sagt:
,, Et smil koster intet, men

gir meget. Det gjØr den rik
som mottar, uten a gjØre den
fattig som gir. Det krever bare
et Øyeblikk, men minnet om
det kan ofte leve for bestandig. Ingen er sa rik eller mektig at han kan unnvre det,
og ingen er sa fattig at han ikke kan bli rik ved det. Et smil
skaper lykke I hjemmet, fostrer godvilje I forretninger og
er vennskapets besegling. Det
gir hvile for den modige, oppmuntrer den mistrØstige, er
solskinn for den bedrØvede og
er naturens beste legemiddel
mot bekymring. Allikevel kan
det ikke kjØpes, tigges, lanes
eller stjeles, for det har verdi
bare nar det gis. Noen er for
trette til a gi deg et smil. Gi
du dem et, for det er ingen
som mer trenger et smil enn
den som ikke lenger har et
smil a gi andre,,.
Ingen av oss strekker vel til
I dette a vere til glede for andre. Men vi kan daglig arbeide med oss selv for a bli
bedre. Det er de smâ ting i
hverdagen som gir glede og
hap for noen liver.
Et hyggehig smil i traveiheten, et vennlig ord, en god
spøk, en lystig trail, et deltagende trøstens ord, en
oppmuntring, smâ oppmerksomheter og komphimenter er konkrete utsiag av
nestekjerhighet.
Og dette trenger vi alle
sammen, smâ og store. I sà
mate er vi vel egenthig barn
alle sammen hele iivet. I ne-

stekjarligheten er ogsa inkludert respekten for alle
mennesker, bade selvrespekten og respekten for hvert enkelt medmenneske. Ikke to
mennesker er vel hike, men
alle er vi like mye verd. Albert Schweitzers ord >>JErefrykt for hivet>> og -Du skal
bygge opp>> maner oss til
ettertanke. Vi i várt land har
na i drøyt 42 ar fatt leve i den
del av verden som har unngâtt krig, og vi tilhører den
tredel av menneskeheten
som han velstandsproblemer.
Kanskje det skuhle minne oss
mer om var forpliktelse til
enda bedre ressursforvaltfling til fremme av trivsel og
utvikling uten a klage for
mye. Vi liar med litt for stor
optimisme levd over evne de
siste Ca. 15 an, og na ma vi
stramme hivremma litt ekstra inn - mer enn vi har ønsket a tro - de nrmeste ãr,
men hikevel vii vi- i-verdens->"
sammenheng leve i relativ
overfiod. Vi i Norge han
greidd langt verre tider for.
La oss med optirnisme, godt
humor og oppfinnsomhet ta
de utfordringer vi star foran
nar vi etter advent og jul tan
fatt pa et nytt an. Men til søndag tenner vi det fjerde adventslys - lyset for fred, og da
kan vi gjerne ta fram Frans
av Assisis bønn:
<<Herre!

GjØr meg til et redskap for din
fred!
La meg bringe kjnlighet der
hatet rader,
La meg bringe forlatelse der
urett er begatt,
La meg skape enighet der
uenighet rader,
La meg bringe tro der tvilen
rader,
La meg bringe sannhet der
villfarelse rader,
La meg bringe lys der mØrket
ruger,
La meg bringe gleder der sorg
og tyngsel rader!
A Mester!
La meg ikke sØke sa meget a
bli trØstet som a trØste,
Ikke sá meget a bli forstatt
som a forsta,
Ikke s meget a bli elsket som
A elske!
Ti det er gjennom a gi at man
far, Det er ved a glemme seg
selv at man finner seg selv,
Det er ved a tilgi andre at
nan selv far tilgivelse!
Det en ved a dØ at man oppstar til evig liv>>.
Jeg vii Onske for liver og en
i Enebakk en GOD ADVENTSTID etterfulgt av en VELSIGNET JULEHØYTID og et
GODT NYTT AR.
Som neste ukes spaltist utfordrer jeg Inger Marie MØnk.

Kàre KjØlle
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Sparebanken ABC
\Tjsst( do at en 36-ring som idag investerer et
6ngangsbe1op pa 7.000 kroner i ABC banks
Verdipensjon, vii fA utbetait til sainnien iner enu
en halv million i ekstra j)ensjon? I)et er nemlig
ikke sinipenger do sikrer (leg. 001 do veiger a
sloyle en av arets ekstragoder, og broker pengene
pa en rikere frenitid istedet.
Verdipensjon i ABC bank er ikke bare en
kiok mite t sikre seg en god pension pa. I tillegg
far (10 skattefordeler. Forutsatt at do ikke velger
et skyhovt preniiebelop, kan do nemlig trekke
hele i nnbet: 1 I ngen fra pa selvangivelsen!
DO er enkelt. 1)u kan in nbetai e et 'ngangsbelop, t.eks.. 5.000 eller 10.000 kroner, og sikre
(leg en ekstra pensjon n gang for alle. Senere

kan do selvsagt innbetale et nytt èngangsbeiop.
og oke pensjonen ytterligere. Arlig innbetaling til
faste tider kan ogsã avtales.
Verdipensjon far do bare i ABC bank. Stikk
erne innom og be 0111 vtterligere opplvsninger.
ikke niinst 0111 hvor mye et ngangsbeIop
vii bety for (leg nàr do en gang skal ]eve livet
soul pensjonist.
Er do konde i en annen bank? 1)11 er like
velkoni nien som vãre egne konder!
-

P.S. Regnestykket med 364iringen er
basert pa oendret omkostningsniva og dodelighet,
uend rede beskatningsforhold for Gjensidige Forsikring. og 13 fi- itidig forrentning.

Send meg informasjon om Verdipensjon iABC bank.
u

Nar vi nottar din kupung. sender Vi (kg Cii ncr dctaijcrt oricutiring urn Vcrdipcusjun i ABC bank, saint alt du trcngcr mr a

I kornrnc igang. liar dii spurstiiiil t'ttcr di'ttc. er dcl bare kontaktc
I I )itt navn
I FdSlsdato og ãr

/

l)
I

11jernineadr&'sse
Postnr./Stcd
lTelefoll
I
I

L

- Ali BIC

Telefon p~ arbeid
Send kupongen til: ',.( , taiit)('i)sjfl
ABCh nansSentcr.I osthoks
1172 Sentrurn. ((0)7 Oslo 1.
En

:

I
I

god bank gjør del enkiere. I

Verdipensjon Cr "I prodziklfra Gjensidige Farsikring.suin se/gel ar .48C hank.

Verdipensjon. Skattefradraget som kan gi deg et rikere fiv.

VIGNETT

Ukens filmep
Denne uken viser Flateby
Kino to filmer som gâr paral
lelt og for fulle hus pa Oslo-kinoene. Det er Astrid
Lindgrens kjente barneflim
(eller riktigere familiefilm)

<MIO, MIN MIO,>> samt voksenfilmen <<HEKSENE I
EASTWICK>>. Det regnes
med stor interesse og filmene er derfor satt opp pa flere
forestillinger (Se annonse).
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Førstkommende heig
arrangerer Enebakk
Janitsjar julekonsert
bade pa Flateby og i Ytre Enebkk.
LØrdag inviteres det til konsert pa Flateby Samfunnshus,
og sØndag er turen kommet til
Ytre, og stedet er Mjr ungdomsskole.
Flateby korforening og Betel

ungdomskor medvirker ogsà
pa konsertene, og skal synge
sammen. En skikkelig enebakkforbrødring pa tvers av
kretsgrenser like oppunder
jula. Hyggeligere kunne det
ikke vre, og arrangØren haper riktig mange finner veien
bde til Flateby Samfunnshus og Mjr ungdomsskole
denne helgen.
Det blir julemusikk og jule-

sanger korpset og de to korene framfØrer. I pausen blir det
underhoidning av nisseorkester, og arrangØren pa ogsá a M
med seg ungene pa julegØy.
En konsert for hele familien.
Og inntekten av konserten
gar til kreftsaken. Konserten
er et 4edd i en stafett mellom
musikkorps i hele landet, med
tanke pa a fà inn penger til
kreftsaken.

lIO fltiS L

De fleste skolebarn har lest om
hue Bosse i <<MIO, MIN MIO>>. En
foreldreløs liten gutt i storbyen
Stockholm. Han drØmmer om
spenning og eventyr, sammen
med vennen Benke, pa jakt etter
pappen som han haper a finne.
sa en vakker kveld finner han en
flaske pa en benk i parken. I flasken er en and, og dermed apner
eventyret seg for Bosse og Benke. En opplevelse for store og
sma i en film som altsâ er bygget
pa Astrid Lindgrens bok.
Det er en spennende film for
hele familien - og med svensk tale.
U-filmen er toppkomedien
<<HJELP, VI FLYKTER>>. Om
Lucas som er en tØffing - en

bankraner, og en mester i faget.
Han er nettopp sluppet ut av
fengsel etter 5 ars soning, og er
fast bestemt pa a finne seg et rhg levebrØd.
Pignon er Lucas rake motsetning. Han er en modig hiten fyr
med massevis av problemer han
ikke greier a lØse. 13 ar har han
gatt arbeidsledig, og har tilslutt
bestemt seg for a bhi kjeltring for
A fa endene til a motes for seg og
sin lille datter. Her er to menn
uten noe fehles - uten noen grunn
til a motes. Men, ahhikevel en
dag...
Fantastisk skuespihlerprestasjon av Pierre Richard (Den hØye
lyse) og Garard Depardieu.

Elevutstilling

Stolte elever med flotte billeder.Fra v.Hàvard Stubberud, Jan Ole
Scethren,Eivind Jentofl(lcerer) Trude Kjelgãrd, Hege Gjevik, Ingvill RØed,
Maylen StrØm, og Ingvill Skâr.
I dag og I morgen (onsdag og torsdag) stiller
8.klasseelever pa Mjer
ungdomsskole akvareller og tusjarbeider i
pa
bomberommet
Mjalr ungdomsskole.
Det er âtte elever med
tegning og maling som
yalgfag som stiller ut

sine arbeider. Dette er
en salgsutstilling, og
blant bildene er det
mange fine ting a hente, sâ vr tidlig ute.
Inntektene av salget
skal gâ til materiell
som elevene har brukt
til bildene, og ogsã til
en ekskursjon med re-

levans til valgfaget.
Det er formingslarer
Eivind Jentoft som har
undervist elevene, og
bade han og de âtte
kunstnere in spe er meget spente pa oppslutningen om denne utstillingen.

Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer - 3 skjønne
kvinner og en heldig dvevel,
og hvem andre enn Jack Nicholson kan ha denne rollen
i filmen <<HEKSENE I EASTWICK>>.
For de tre vakre, ugifte og
hivsglade kvinner kan utvilsomt
en pertentlig smaby i New England fortone seg trØsteslØst kjedelig. En kveld gar samtalen inn
pa drØmmemannen, som definitivt ikke er a finne, i hjembyen.

Jentene maner opp bildet av en
spennende, fremmed, sexy, intelligent kar - og forsoner seg
med a leve med drømmen, helt til
neste dag. For plutselig svirrer
ryktene i Eastwick: En ukjent
mann utenbys fra har kjØpt Lenox-huset - hvor ryktet sier at
man i forgagne tider brente hekser.
Og da de motes. forføres de alle
tre pa de mest uventede vis.
Trohldom er kommet inn i jentenes liv.

VIGNETT

.BUDSJETTET - BUDSJETTET - BUDSJETTET

Mep

toll

barn og folkevalgte

Buds jettet for 88 som
kommunestyret vedtok
mandag kveld, fulgte i hovedsak râdmannens forslag med AP's tilleggsforslag som ogsâ fikk flertall
i formannskapet.
Det forlâ endringsforslag
til râdmannens budsjettforsiag fra alle partiene I
kommunestyret bortsett
fra Kr.f..
Etter gruppemøter, og
nye gruppemøter snekret
man sammen et endelig
forslag som fanget opp
store deler av forslagene
fra de fleste av partiene.
Uenigheten la' pa dekningsmâten for de ulike
forslag.
Redusert handlefrihet
Det var bred enighet om hvor
man skulle satse. Skoler, barnehager og lØnn til folkevalgte Ønskte et flertall a prioritere,
-Vi star overfor en dyster situasjon vêd budsjettbehandlingen
for 88, framhoidt ordfØrer Lucie
Paus Falck. - Det er umulig for
oss A akseptere at de statlige innstrammingstiitakene i sã stor
grad rammer kommunesektoren.
Fra statlig hold er det sagt at
man legger opp til nullvekst, ikke nedgang i kommunene. Men
her blir det reduksjon i aktivitetsnivâet,
sa
ordfØreren.-Handlefriheten var
er sterkt redusert, og viktige tiltak ma utsettes Likevel mente
Paus Falck at det gjennom reservepostene 1A en viss mulighet for
sektorene til a prioritere nødvendige tiltak.
Demp forventningene
-Dette er det strammeste budsjettet jeg har iagt fram, sa râdmann Bjorn Halvorsen. LTB
87-91 var utgangspunkt for etatenes ramme som de loj alt fulgte
opp i sine forslag. Da budsjettforslaget var sydd sammen, satt vi
tilbake med en underbalanse 6
millioner som matte
Nedskjringer pa et slikt belØp i
et allerede nØkernt budsjett matdramatiske,
bli
sa
te
radmannen.-Sa kan man spØrre
om vi er for dârlige til a planlegge. Jeg mener nei, sa Halvorsen
og la skylda for miseren pa statlige innstramminger og de Økte
bevilgninger til skolesektoren
vàren 87, som han ellers ikke var
uenig i. Radmannen tordnet ellers over pressens dekning av
budsjettforslaget og mye feil
framstiliinger gjennom leserinnlegg og intervjuer. Han manet i
denne sammenheng til fokusering pa kommunen som
enhet.-Det er skapt forventninger. Bade sentrale og lokale
politikere har bidratt til dette,o
det er en viktig oppgave ná
dempe forventningene.
Kriseforstâelse
Fiere av representantene som
hadde ordet i debatten mente ogsa at man na matte slutte A lØpe
til kommunen og be dem ta ansvar for alle ting. Poitikerne kan
ikke skaffe mer penger sa Thorvald Ungerness.-Vi ma finne oss i
nedsjringer. Vi ma bli klar over
at etter sa store innstrammingstiltak kan ikke alt bli som fØr, sa
Ungerness, og etterlyste stØrre
kriseforstaelse blant den jevne
mann og kvinne. Den uttalelsen
provoserte SV's Tom Nilsen til a
framholde atr man knapt kunne
forvente kriseforstaelse fra folk
nâr man tok seg anledning til a
bevilge 250.000 kroner til seg sjØl
i slike tider. Venter kommunestyrets representanter kriseforstaelse da, ja da trenger man vir-

kelig den halve psykologstillingen som venstresida vii ha med
pa budsjettet, sa Nilsen.
Men psykologstillingen som bade SV og AP ville ha inn igjen I
budsjettet ble det ikke flertall
for.
Ikke forberedt
-Stram økonomi skyldes pa sentrale myndigheter, sa Janøstreng (H), -men i sannhet skal sies
at Enebakk har ikke sØrget for a
vre forberedt pa noe som heist.
IJerom har vrt sagt en del fra
denne talerstol i innevrende
periode.Men dette har vrt som
A kaste perler for
Det skyled pa rentenivaet. Rentenivaet er symptomet for hva
som er gait. Vi bevilger 055 for
mye. Oversikten over Økning
kommunalt forbruk viser en meget bratt kurve. østreng mente
ellers at administrasjonen hadde
gjort en bra jobb med budsjettet,
og uten at det tydet pa a bli krise
i noen av sektorene. Likevel star
situasjonen i grell kontrast til de
ambisiøse prosjekter som har
vrt vedtatt her i innevrende
periode. Nar man til syvende og
sist star igjen med en kompaktor
pa sØplefyilinga, da har man
nâcld livets reliteter mente østreng. Han trakk ogsa fram de
penger som var medgatt til konsulentbistand til planlegging av
idrettsanlegg pa Flateby. Store
investeringer som kanskje aldri
blir noe av, sa Østreng.
Vanskelig a prioritere
-Det er vanskeligere enn noensinne a prioritere. I den navrende situasjon har vi sma muligheterforâ la oss pâvirke av medmennesker. Vii Ap har i vart forslag forsøkt a satse pa barn, unge
og eldre. Vi har prØvd a ikke Øke
veksten i kommunen, men opprettholde nivaet pa disse servicetjenestene.
Økt skatteanslag var AP's forslag til dekningsmâte for de tiltak man yule ha inn i
budsjettet.østreng fastsio derfor
at nar AP Ønsker a prioritere betyr det ogsa Økte kostnader.Som
dekningsmetode for sitt endringsforslag foreslo HØyre reduksjon i sentraladministrasjonens og i EDB, driftsutgifter.
Barnehage
Det blir driftsstart for Kirkebygdenbarnehage fra 1.8.88. Bade AP, HØyre SP V og Kr.f. gikk
inn for det. AP yule dekke inn de
270.000 kronene dette koster ved
A Øke skatteanslaget, mens de
borgerlige og venstre, fordslo
dekking ved Økt foreidrebetaling
som det ogsa ble flertall for.
Hvordan dette ender er imidiertid avhengig av kommunestyrets
2.gangs behandling av Økning av
barnehagesatser og innfØring av
graderte satser. Dette forsiaget
fra Thorvald Ungerness som ble
behandlet sammen med Økning
av kommunale avgifter fikk ikke
kvaliflsert flertall.
Opprettholder rammetimetall
Et flertall i kommunestyret yule
heller ikke were med pa a redusere rammetimetallet i skolen, men
foreslo a beholde de 100 rammetimene som radmannen hadde
skaret ned med i sitt forisag. Bade HØyre og venstresida var enige om dette og hadde det med I
sine endringsforslag. Heist ville
SV har opprettholdt 177 timer,
altsa ingen reduksjon I forhold til
kiassetail, men her fikk de ingen
med seg. Uenigheten om rammetimene begrenset seg til dekningsmate. AP's forslag om
dekning gjennom Økt skatteansiag fikk flertall. Det borgerlige mindretallet og Venstre Ønsket dekning gjennom reduksjon
pa 250.000 1 EDB driften.

Funksjonshemmede.
Radmannen hadde i sitt budsjettforslag gátt inn for at det ikke skulle gis ressurser til ytterligere ekstrahjeip til funksjonshemmede barn i barnehager utover faste stillinger. Kommunen
har tidligere satt av et ekstrabelØp her tidligere, og etaten
hadde foreslatt 85.000 kroner pa
denne posten. Venstre, AP og SV
hadde i sine endringsforslag tatt
med en bevilgning pa 85.000 for a
opprettholde dette tilbudet for
funksjonshemmde
barnehager,og et flertall I kommunestyret gikk inn for dette.
Det ble ogsa flertall for a sette av
midler til a ansette folk i den ledige sosialkuratorstillingen
AP og Venstre fikk gjennomslag
for 10.000 ekstra til boliglansordningen for ungdom. Her ville
SV hatt 50.0000. Det ble ogsa flertall for AP og venstres forslag om
a styrke sosialbudsjettet med
50.000 kroner. SV ville hatt
100.000 ekstra til dette formalet.
Ekstrabevilgningene pa sosialsektoren, tilsammen 265.000
kroner skal dekkes inn ved a Øke
skatteanslaget.
LØnn til folkevalgte
Hele 28 av de 32 frammØtte representantene var enige om a sette
av penger til godtgjØrelse for de
folkevalgte. Radmannen hadde
ikke forslatt midler til dette formáiet opprinnelig, men under
formannskapets behandling endret han dette og gikk inn for
250.000 som er 30 prosent av satsene
i
vedtatt
reglement.Rádmannens foreslo
..
reprsentanter var enig I slik
dekningsmãte, mens tolv fulgte
høyre forslag om dekning gjennom reduksjoner 1 sentraladministrasj onen.
HVPU-tomter
Senterpartiet yule ha 100.000
kroner ekstra til vedlikehold av
veier, men bare fire representanter stemte for dette. AP fikk
dermmimot stort flertall for sitt
forslag om a kjØpe tomter til
HVPU 1 Nylende. Her skal kjØpet
dekkes ved laneopptak. Det ble
ogsa flertall for
AP's forslag om at planleggingsmidlene pa kloakksektoren skal
deles mellom Ekebergdalen og
Ytre Enebakk. Fremskrittspartiet forslo a bruke disse pengen
til opprusting av Ytre Enebakk
rensestasjon. Fremskrittspartiet
ville ellers styrke belØpet for eldre og ufØres opphold i instituasjoner utenfor kommunen med
145.000 kroner.Disse pengene ville de ta fra sosialhjelp, og foreslo i
den forbindelse for kommunestyret a henstille til sosialkontoret om a vise en restriktiv linje
ved tuldeling av sosialstønader.
Men dette var ingen av de andre
partiene enige i.
Stillingsstopp
Det ble ogsa enstemmig og i trad
med flertailinnstillingen fra formannskapet vedtatt a innfØre
stillingsstopp. Forutsetningen er
Imidlertid at formannskapet gis
myndighet til a vurdere dispensasjon fra denne. Videre forutsettes her at for samtlige stillinger
som blir ledige 1 88, skal spørsmalet om utlysing av stillingen forelegges formannsakpet etter forutgaende behandling i adminnistrasj onsutvalget.

NY runde om bapnehagesatsep
Kommunestyret kom ikke fram til noe vedtak i forbindelse med heving av barnehagesatsene.
Thorvald Ungerness forslag fra formannskapet om a
heve satsene med 25 prosent, samt innføre graderte sater for derved blant annet a kunne skaffe Økonomi til
igangsetting av Kirkebygden barnehage i 88 ble debattert lenge og vel. Det endte med at 15 stemte for radmannens forslag pa 10 prosent Økning, mens 16 gikk
inn for Ungerness forslag.
SV's Tom Nilsen var slett ikke
enig i Ungerness forslag, og gjentok fra talerstolen SV's málsetting om gratis barnehage, og frys
av satsene som en overgang.
østreng(H) derimot hevdet at
selv med en Økning pa 25 prosent
yule man fortsatt vre pa linje
med, eller lavere enn andre kommuner man kan sammenligne
seg med.
-Det er ikke forsvarlig at de f
priviligerte som far barnehageplasser skal subsidieres sapass
som 1 dag, sa Helge Nilsen, som
trodde pa at Ungerness forslag
vile gi en langt bedre sosial proflu.
Jorunn Buer AP var forsayidt
enig I at man burde se pa graderte satser som en mulighet, men
mente at det foreliggende forslaget til Ungersness var for
grovt, og stlite seg bak radmannens forslag pa 10 prosent.
Argumentasjonen i debatten var
at med Ungerness lØsning yule
man
kunne
reduserte
barnehagekØene,blant annet ved
A M i gang driften I Kirkebygden
allerede neste ar. Dette kalte ordføreren en subtil mate a kyitte
seg med barnehagekøer pa. Dermed sørger man for at de som har

barn I barnehagenikke har rd

hun.
Kongsnes AP syntes dette var
vanskelig. Han mente at ved innfØring av graderte.satser vile det
kanskje vise seg a vre ferre med
hØye inntekter som kunne kompensere for de lave silk at det ikke vile gI de forventede inntekter. Han skulle gjerne sett iitt
matematikk pa dette i form av
f.eks. en sak fra helse og sosialetaten. Han mente graderte satser
kunne fØre til frafall av de med
høye inntekter slik at man matte
ta inn flere av de med lave.
Det blir ny runde pa denne saken
i kommunestyret.
Kommunale avgifter
Kloakkavgiften ble vedtatt Økt
med 15 prosent.

Akershusplatten
Tove Larsen
Ogsa i a - er det anledning til a
skaffe seg Akershusplatten.
Akershus fyikeslag av Norges
Handikapforbund selger hvert ar
platter med motiv fra Akershuskommunene. Motivet i th- er hentet fra Aurskog, det er det gamle
Urskog fort som er avbildet.
Platten star utstilt i bankene i
Enebakk, og kan bestilles der, eller ved henvendelse til Enebakk
Handikaplag v/Tove Larsen tlf.
92 42 42 og Liv Vikan tif. 92 8117.
Plattene koster kr 100,-. BelØpet
betales inn pa bankgiro til Enebakk Handikaplag, og de vii bli
levert pa dØra sa fort bestillingen
er registrert. Hvorfor ikke kjØpe
en platte I julepresang i -? En
flott presang, samtidig sOm du
stØtter en god sak.

Det er imidiertid ikke foreslatt
endringer i tiiknytningsavgiften
For de fleste innebrer det en arsavgift pa mellom 930 (for et 110
kvm hus) og 1352 for et 160 kvm
hus.
Avgiften foir septikrenovasjon
Økes med 15 prosent til 120
kroner. Renovasj onsavgiften
økes med 15 prosent. til 552 kroner, og 276 for pensjonister, feieravgiften Økes med 5,6 prosent til
95
kroner.

REDD
BA RNA S
MINNEG AV E
Jernbanetorget 2
0154Oslo1
TIf (02) 4146 35
ostgiro 5 00 01 87
Tf
P
2ankgiro 8200.01.60756
Vennligst oppgi avdødes navn og parørendes navn og adresse slik at vi kan
fâ sendt en hilsen og takke for gaven.

Julebopd med
pensjonistene
T. Larsen
Pensjonistforeningen i Enebakk hadde onsdag kveld sitt julebord pa Herredshuset. Onsdag
var fØrste dag av bispevisitasen I
Enebakk, og biskop Gunnar Lislerud var til stede pa festen, sammen med stiftkapellanen i Borg,
ørnuuf Elseth, soknepresten I
Enebakk, Steinar Helgheim
m.frue, prost Hans Chr. Mamen
in. frue og kallskapellan Elvind
Johannessen. Et nydelig dekket
bord mØtte gjestene. Julemat
etterfulgt av kaffe og deilige kaker var noe alle satte pris pa.
Herredsstyresalen var full av
feststemte og pyntede pensjonister som sa frem til a fA hilse pa
var biskop, og de ble ikke skuffet.
Biskop Lislerud tok seg god tid
til a hilse og snakke med de fremmØtte.
Etter middagen hadde biskopen mote med menighetsradene
og de ansatte.
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Iivor gar Enebakk?
Hvor gár Enebakk fram
mot âr 2000? Med den Økonomiske situasjon kommunen nâ er inne i, og nye
statlige innstramningstiltak er det vanskelig a Si.
Helt pa falirepet av 1987,
nrmere bestemt 21. desember, skal kommunestyret ta stilling til det
foreliggende forsiag til
kommuneplan. Planen
bar vrt utlagt til offentlig boring fra 15. september til 15. oktober, og det
bar kommet inn en rekke
merknader.
Ogsâ fylkesutvalget har uttalt
seg til planen. De bar ingen innsigelser mot forsiaget til kommuneplan for Enebakk for
1988-2000 hva arealdelen angâr,
og uttaler at hovedtrekkene i
planen er i samsvar med màl og
retningslinjer som er trukket opp
I fylkesplanen. De mener imidlertid at fØr planen vedtas bØr
man utarbeide et samordnet
handlingspro gram for fØrste del
av planperioden.
Det foreliggende forsiag til
kommuneplan er utarbeidet ut
fra vedtatte felles planforutsetfinger som blant annet legger
opp til en gjennomsnittlig befolkningstilvekst i koxzniunen pa
1.5 prosent og Ca. 70 boliger i
âret.
Arealdelen av kommuneplanen har Vignett tatt for seg tidligere. Hvilken utvikling som det
ut fra planforutsetningene legges
opp til pa de forskjellige omráder, skal vi se nrmere pa her.
Skole

Hovedmálsettingen for skoleverket i kommunen er at det skal
gis et like verdig og fullstendig
skoietiibud I hele kommunen
uansett bosted og sosial bakgrunn, og ressurstilgangen skal
holdes pa dagens nivá. I lØpet av
de første árene foreslás det at
Kirkebygden skole utvides som
fØige av Økt elevgrunniag. Det
foreslâs videre at man skal etabiere et ungdomsskoletilbud pa
Flateby, og at man skal se nrmere pa skolekretsene.
I forbindelse med den foreslâtte utvideise av Kirkebygden
skole, kan nevnes at elevtailet i
dag er 135. 11995 vil det vre 194,
hvilket tilsier 12 kiasser ved skolen i stedet for seks som i dag.
Helse
Den iangsiktige mâlsetting her
er opprusting av legesenteret i
Kirkebygden samt gradvis opparbeiding av desentralisert legetilbud pa Flateby og I Ytre Enebakk. Helsestasjonens virksomhet skal utvides med tanke pa
nye oppgaver, og for a mote utvikiingen av nye sykdomsgrupper med aktivt forebyggende arbeid. I det hele tatt skal forebyggende helsearbeid i befolkningen vektiegges.
Pleie og omsorg

Innenfor dette omrâdet ligger
ansvaret for sykehjem, trygdeleiligheter og ansvar for botilbud innen HVPU. Nár det gjelder

botilbud innen HVPU har man
ikke funnet midler til dette I râdmannens budsjettforslag for
1988.
Innen helse- og sosiaisektoren
regner man med at pleie og omsorgsavdelingen vil vre den
mest ressurskrevende i ârene
fremover. Eldreomsorg er da ogsá et av de satsingsomrâdene
fom er listet opp i forbindelse
med forsiaget til LTB 1988-91. I
dag er det innen sektoren mange
udekkede behov som er viktige
dersom hjelpeapparastet skal
fungere godt. I de nrmete árene
foresiâs det i planen oppretteise
av døgnvakttjeneste, utvikling
av hjemmebasert omsorg, flere
avlastningsplasser og utbygging
av forskjellige typer botilbud.
Sosialsektoren

I dag er hovedtyngden av denne avdeiings arbeid knyttet til
Økonomisk sosialhjelp, og utbetalingene er stigende. Málsettingen framover er blant annet at
det skal legges sterkere vekt pa
forebyggende arbeid, og informasjons- og veiledningstjenesten
styrkes.
De første ârene vii man satse
konkret pa Økt innsats I barnevernsarbeidet, Økt innsats for a
bekjempe rusmiddelbruk, og
utvidelse av ordningen med avlastningstlltak for funksjonshemmede.
Malsettingen pa barnehagesektoren er bedre dekning, sriig
nár det gjelder heidagsplasser,
og det foreslâs at det i LTB-perioden utarbeides en egen barnehagepian. Videre vii man Utarbeide en plan for etabiering av
fritidshjem, I trâd med den skisserte mâlsettingen om fritidshjem for barn fra 1.-3. kiasse i alle
skolekretser.
Kirker

Pa denne sektoren prioriteres
iønnet kirkeverge. Det foreslas
videre a opprette menighetssenter I Kirkebygden, samt bygge pianlagt menighetssenter I Ytre Enebakk. Hertli kan bemerkes
at menighetssenteret i Ytre er I
rádmannens budsjettforslag for
LTB-perioden 1988-91 strØket.
Nár det gjelder kirkegarder foreslàs det I planen a utvide Enebakk kirkegárd i 1991, samt at
man i planperioden ma vurdere
kirkegard pa Flateby. I arealdelen er det foresiatt avsatt 6 da. til
arbeidskirke pa Flateby, men det
er ikke satt av areal til kirkegârd,
fordi dette skal vurderes nrmere i planperioden.
Kultur

I trad med vedtatt omorganisering av ungdomsklubbene, foreslás det et man i LTB-perioden
oppretter stilling som ungdomssekretr, og at ungdomsklubben
i Kirkebygden og Ytre Enebakk
skaffes andre lokaier. Dette synes likevel ikke aktuelt sett pa
bakgrunn av at midler til ungdomsklubb I Kirkebygden er tatt
ut av LTB, og ungdomskiubben I
Ytre har opprustet sine lokaier i
iØpet av innevrende ár.
Pa idrettssektoren foreslás
opptrapping av tilskudd til eksisterende aniegg, viderefØring av
planene for idrettsanlegg pa Flateby, og endelig kommunal over-

takelse av stØrre idrettsanlegg.
Idrettsaniegget pa Flateby er
tatt ut av LTB 1988-91 og det
foresiâs heiler ikke penger til videre prosjektering.
En málsetting pa lang sikt er at
kommunen skal overta en stØrre
del av drift og vediikehoid ved Idrettsanleggene.
PA biblioteksektoren foreslas
etabiering av hovedbibliotek I
LTB-perioden 88-91, videre utvidet ombringertjeneste, utvidet
apningstid og styrket bemanning.
Innen omrâdet kulturvern foresias I nr framtid erverv og rehabilitering av Engerholm, etablering av lokaihistorisk arkiv,
fuilfØring av bygdebokas bind
III, samt Enebakk bygdehistorie,
siuttfØring av arbeidet med registrering av faste kulturminner i
1988, og endelig utarbeideise av
plan for rehabilitering av det
gamie herredshuset. Nar det gjelder fuiiføring av arbeidet med
registrering av faste kulturminner, er midler til dette strØket I radmannens budsjettforsiag
for neste ar, og likeledes er de
foreslátte 20 000 til utarbeidelse
av plan for rehabilitering av gamle herredshus strøket I budsjettforsiaget.
Teknisk

P5. Øenne sektoren .foreslas
blant annet ilk vannavgift for
kommunens innbyggere, Utredning av overgang fra private
til kommunale vannverk, og en
utredning av muligheten for
sammenknytting av vannverkenes ledningsnett. Pa kloakksektoren vii man de nrmeste arene
bygge ut kloakkrenseanlegget I
Ytre, men vil bygge hovedkloakk
Kvernstuen-Râken-Gran, og hovedkloakk I Ekebergdalen, samt
Burstad og endelig framfØre hovedledning til Flateby 3 de nrmeste ârene.
Kommunaie veier I og utenfor
boiigfeitene skal utbedres og M.
fast dekke, og det skal ogsà bii
fartsdempere pa kommunale
veier i boiIgomrader. Dette er pa
lengre sikt. Og bra er det. For alierede neste âr foreslás det I
budsjettet a skjre ned beviigningene til vedlikehold av kommunale veier.
De nrmeste ârene vii man
prioritere ny vel til Flateby renseanlegg, utbedring av veien til
Flatebydalen og utbedring av
Hammernveien. Videre prioriteres foriengelse av skoieveien i Ytre Enebakk. (Dette er et tiltak
som kommer inn Under de Utpekte satsingsomrâder i LTBsammenheng), vei til ny sØppelfyliplass, reasfaltering. Nâr
det gjelder samferdsel er mâlsettingen i planperioden a forbedre
rutetilbudet, bedre tverrgâende
forbindelser i kommunen og til
nabokommuner, fA alternativ
bussrute over Ryen og iegge til
rette for at aile kan na fritids- og
kulturtilbud innen kommunen
med buss.
Nâr det gjelder renovasjon er
en av máisettingene a innfØre
tvungen hytterenovasjon, og a
utvide renovasjonsordningen til
ogsao a omfatte gârdsbruk.
Friluftsliv

I den fØrste delen av planperio-

den prioriteres opprusting av
Brmerud badepiass. Delvis
opprusting har funnet sted I innevrende àr. Videre foresiâs
opparbeiding av frlomrade/badeplass I Flatebydalen. Her pagâr fortsatt forhandlinger I forbindelse med ekspropriasjon.
Det skal opprettes badepiass pa
Vik i Ytre Enebakk, man vii utvide lØypenettet, og endelig utrede muligheten for nrhetsbadeplasser.
Energi

Ombygging av eldre lavspentog høyspentledninger prioriteres, man vil anskaffe nytt fjernstyringsutstyr, bygge nytt administrasjonsbygg, og fortsette
med ENØK-tiltak.
Jordbruk

Málsettingen innen planperioden er her a forbedre produksjonsgrunnlaget for a sikre muligheten for matproduksjon. Pa
kornsektoren vil man forsøke a
drele i retning av mer matkornproduksjon. De nrmeste ârene
prioriteres opprettholdelse av
eksisterende tiltak overfor jordbruket, stimuiering til Økt nringsutvikiing, samt iverksettelse av tiltak mot forurensing.
Máisettingen innen skogbruket er Økt hogstkvantum og utvikling av skogbrukstiiknyttede
naringer, og dette siste er ogsâ
det som prioriteres de nrmeste
arene.
Skepsis

I et notat til kommuneplanutvaiget har ná râdmannen uttrykt
skepsis I forhold til deler av planforutsetningene sett I lys av den
prekre Økonomiske situasjon,
som heller ikke ser iys ut framover.
Skoiestyret har pekt pa at den
foresiâtte utbyggingen kan bety
fare for kapasiteten ved de forskjellige skoler, silk at ikke bare
Kirkebygden skole, men ogsa
andre skoier kan bli for sma. I
den forbindelse sier rádmannen
at det ikke er realistisk a se for
seg flere stØrre investeringer, og
at det derfor er nødvendig at boligbyggingen lokaliseres til de
kretsene I kommunen hvor utbygging vii vre rimeligst.
Nâr det gjelder boiigbygging
har Tomteselskapet pekt pa at
teknisk etat ikke har kapasitet
til at Tomteselskapet kan sta for
den vesentiige del av en boligproduksjon pa 70 boliger I aret.
Problemstillingen blir da a vurdere lavere boiigproduksjon eiier
overlate stØrre deler av denne til
private entreprenØrer.
Pa skolesektoren foresiar râdmannen fly gjennomgang/revisjon av skolestuktrurpianen,
samt iØpende vurdering av ressursrammene.
I pianutkastet mangier mâisettinger for kommunens Økonoml, noe som er pápekt 1 râdmannens notat om kommuneplanen. Radmannen foreslär derfor i notatet blant annet at nye
tiltak eiier utvideise av eksisterende tiltak som fØrer til store
Økonomiske konsekvenser for
kommunen ikke skal settes I
verk med mindre de er vurdert og
prioritert I forbindelse med
langtidsbudsjett og ársbudsjett.

Dette har ogsa formannska
siuttet seg til. Formannska
hadde for Øvrig ikke sa ma
innvendinger mot det fore
gende pianforslag med de till
râdmannen har foreslatt I sitt
tat.
Skolesektorens malsetting
at ressurstilgangen skal hol
minst pa dagens niva, vii
mannskapet ha endret til at]
surstilgangen skal fastsel
gjennom den âriige budsjett
handling.
PA kuitursektoren Ønsker
mannskapet at hele eiend
men Engerhoim skal avsette
offentlig formal.
Videre er det kommet opp
slag i formannskapet som gar
planbestemmelsene. Det gjel
forbud mot hyttebygging uter
omrader som er regulert til
formal. Der mener Jorunn B
(Ap) at det skal gjØres unntak
tomter som allerede er fra(
dersom det ellers ikke stri
mot planbestemmelsene.
Nár det gjelder arealdelen
kommuneplanen, har forma
skapet siuttet seg til plan
slaget for Gran og for Fiat
Mr det gjelder Flateby ØnE
imidlertid formannskapet
bygging av Bergskaugjoi
fØrst, dernest Melgardskoger
endelig Skaugomrádet. Pia
for Burstad slutter formann:
pet seg ti!. I Kirkebygden viii
som nevnt sette av hele En
holm til offentlig formal, vii
Ønsker man a ta ut det omr]
pa Lotterud som er foresiat
boligformal, og i stedet sats
utbygging vis-à-vis kirken
var satt av til nrings-/fc
ningsarealer, Ønsker forn
skapet i stedet a sette av til]
bruks- og friluftsformai. Ki
hadde 1 sine kommentarer ti
nen ogsá innvendinger mc
angjeidende omrade skuii€
nyttes til forretninger og
ringsvirksomhet pa grunn ai
rádets nrhet til kirken.
I Ytre Enebakk mener
mannskapet at Kvernstuen
deien som pa plankartet er
ket med Ni) skal brukes til
ger og offentlig formal i sted
til nringsomrde. Nar det
der elendommen gnr. 90 bi
og gnr. 93 bnr. 57 har forn
skapet tydeiigvis tatt til
retning eiernes innsigelse
disse elendommene er go]
til boligformal.
Kommunestyret beha
førsl
kommuneplanen
mende mandag.

Foig med
i
ncermiljoei
LES

eJijJfta

VIGNETT

Hoyme ,s* se I Enebakk kirke
Bispevisitasen i Enebakk ble søndag avsluttet med høymesse i
Enebakk kirke, og
etterfølgende kirkekaffe pa herredshuset.
En fulisatt kirke mØtte biskopen da han og fØlge kom til
høymessa. Foruten biskopen
var sokneprest Heigheim,
kaliskapeilan Johannessen,
prost Mamen og skolesjef
Holm til stede og assisterte
under hØymessa. Flateby korforening medvirket med yakker sang.Etter gudstjenesten
var det visitasmØte. Biskop
Lislerud oppsummerte dagene han hadde hatt i Enebakk.
Begge kirkene syntes han
var vel vedlikeholdt. Han rettet en takk til kirkevergene
bade i Mari og i Enebakk. Her i Enebakk kirke kiages
det over benkene, sa han. -

Biskopen mener at hvis man
tar bort et par benker pa hver
side, vii det gi bedre plass.
Man bør ogsá ha et flyttbart
alter i korbuen.
I Marl mente biskopen at
dâpssakristiet var for lite. Marl trenger ogsá sârt et menighetshus. Enebakk prestegjeld
ligger langt etter nâr det gjelder menighetshus. Biskopen
gir sin fulle stØtte til det arbeidet Mari menighet gjØr, og
mener at kommunen bØr gi et
vesentlig bidrag til dette arbeidet. Menighetene driver et
utstrakt forehyggeride arbeid.
Kirkegârden 1 Enebakk vii
bli for liten allerede i 1991.
Biskopen mente at tilstrekkelig jord ma sikres til hovedkirken nâ I forbindelse
med saig av prestegârden. Arbeidskirken pa Flateby ma
ogsâ ordnes nâ. Biskopen uttrykte sin skuffelse over at

tomtespørsmalet til denne
ennâ ikke er avklart.
Det trenges ogsâ flere stillinger innen kirken. Biskopen
mente at det var Ønskelig
med kirkeverge i full stilling,
fullmektig I full stilling og en
kateket som fortrinnsvis bør
vre stasjonert pa Flateby.
Ellers berØmmet han det gode
samarbeidet mellom prester
og skolen. Han uttrykte sin
glede over arbeidet i menighetene, men syntes det var rart
at tallet pa deltagere ved
gudstjenester og ved nattverder ikke var stØrre.
Biskopen savnet mer mu.sikk og sang-virksomhet i kirkene I Enebakk.
Ellers takket han aile for
disse dagene. En spesiell takk
rettet han til prestene og til
Enebakk kommune ved ordføreren.

Apningstider I

mapianne"s
Disopsa,long

- Kirkebygden er inntil videre hver mandag og onsdag kI. 9.00-16.00.
TIf. 92 64 01

Ønsker samtidig a/fe en

GOD JUL!
Marianne

TIL FJELLS I JULA?

RAULANDSAKADEMIET har nyleg tekje over Rauland Folkehøgskule og Akademi i Vinje i Telemark.
Vi har ledig om lag 60 erikeltrom i julehelga. Det høyrcr til peisestoge,
bibliotek, gym.sal, vcvsal, sløydsal mm.
I ner omkrins vii du finne 2 ski-/alpinanlegg, hoppbakkar, Iysløype,
og milevis med preparerte turløyper. Dessutan nytt ridesenter med 20
hestar, og isolert innandørs ridehall.
Opphald med full pensjon frA 2. jolcdag til 2. nytt/irsdag kr 2.400,- pr.
person. For grupper kan vi tilby vesentleg rabatt. Ring oss for avtale:
036/73 292.

Ra ulandsakademiet
3864 Rauland

Juleball'
C"est la vie
Ytre Enebakk
ungdomsldubb
SELGES

BETEL

B1'1*
kidder

Fred. 18/12 ki. 18.00: FellesØvelse.
SØnd. 20/12 kl. 17.00: <,Vi
synger julen inn,, . Stort
felleskor av Junior'n,
ungdomskoret, menighetsmusikken og hornorkesteret.

Kr. 3,30 om dagen gjor
deg ikke fattigere,
men rikere.

I(

RED
—D
BARNA

Alle hjertelig velkommen.

nyhogde fra egen skog, selges

pa Ungersness Gárd fra 11/12.
Tlf. 92 40 09

Annonser leses
av folk flest

STILLING LEDIG

LI NJ_J E BY I '

Tif: (02)41 46 35

KUNNGJØRINGER

ENEBAKK KOMMUNE

BEG RAVELSESBYRAER
Cl—

JuIetrr

Fredag 18. des. kI. 19.30-01.00.
Billetter a kr 50,- inkl. mat og drikke.
Pent antrekk - Saig av brus og snacks
Konkurranser - utlodning
Kun adgang mot billett.
Billettsalg i kiubblokalene onsd. 16.12. kI. 19.00-21.00.
Begrenset antail. Vr tidlig ute.

.0

Ski

Renovasion jul - nyttãr
I forbindelse med renovasjonskjØringen 1 jule- og nyttàrshelgen, blir rutene lagt om. Det blir lagt Ut
to sekker i samtlige stativ.

Bc9ra,VC1SCSb?r(10
CHR.STENSRUDEFTF.

Ingen kjøring 30. og 31. desember. Fra og med 7. januar
1988 kjØres rutene som vanhig.

Asenvn. 3. 1400 Ski
Teleton 57 30 60
Vakttelefon

Apningstider Torud søppelfyllplass
jute- og nyttàrshelg:

Vi kormner
i konferanse

Torsdag 24/12-87
Mandag 28/12-87
Tirsdag 29/12-87
Onsdag 30/12-87
Torsdag 31/12-87

Ordner alt
Follodistriktets hyra
gjennom 60 ár
b

stengt
ki. 09.00-15.00
ki. 09.00-17.00
stengt
stengt
Komm. ingenior

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

Til denne brakkeleiren sØker vi for snarlig tiltredelse

RENG JORINGSHJELP
Stillingen er kalkulert til 4 t. pr. dag I henhold til
vaskeplan.
LØnn etter avtale.
Henvendelse om stillingen kan rettes til sonebestyrer Willy østnes, A'S Linjebygg, Rud industriomrâde, 1911 Flateby, tif. 02/92 89 90.

VIGNETT

/

VELKOMMEN

til Flateby Grendesenter
'
'I

Skjcier hull
i taket og seff
fly juletrerekord

c(Sporten>> har stort
utvalg i gavetips!

LIOPEKORT

Alpinpakker:

Vi far hàpe du ikke bar i bIokk
for do far du problemer med
naboene. Hoyeste juletre sam
noengong er reist matte nemlig
67,36 meted

Rimelige losninger
P.1
langrenns-/turufstyr

1 4'k4)rJ

BARN.... frakrl500.
JUNIOR frakrllOO.

DAME.. frakr1900.
HERRE fra kr2lOO

((SPARK) (Ire sIr.) kr

370.- kr 415.- kr 450.

Topsdag fpedag

Ikke slips i

10Pdags-

ár igjen!

filbud

OK

REKORD

cc;

4MERWAN
WE RESS

/

90

INA

kr4O

KNIVER - KOKEAPPARATER - GASSUTSTYR OG ANDRE GAVEIDEER

G(Ji

1-

Kokt julepUlse
pr. kg

IlilIllIl enel43a.1111
/1/111111 31-'UN I ULi I-Ni l IU as

Innmat-

90

'a m

Poise pr. kgkr

Grendesenteret, 1911 Flateby, 928890
Midtribbe 8990
pr. kg
kr

OYEREN BENSIN & SERVICE
1911 Flateby TR. 02192 81 82

Edamerost 5900
pr. stk.
kr

TIL UTLEIE

V

Varehenger og
Tepperensrnaskiner

Guinness Rekordbok er en gøyal
bok for Hele famiiien. En ideell
kilde for gjeffeleker 09 spørrekonkurranser. Nesfen en tr'edjedel
av alle rekordene skiftes ut Hvert
àr. Arets bok Hr ogsâ artige
fargebilder pa nr sagf hver side.
Kun kr. 92,—.
SCHIBSTED
Gi en julegave du ønsker deg selv.

Apningstider:
06.30-21.00
Mand.-fred
Lord, 09.00-20.00. Send. 09.00-21.00

-

Service fra 11.00-18.00
Eventueli timebestilling

Rens mens du
handler pa senteret

Flateby Grendesenter
1911 Flateby
TIf. 92 87 21

10

'4,;.

#:',

00,'

'

-:

:6 TRANSPORTABEL VARML(JFT
6
6 MASR
6
4
6 Parafinfyrt 920-26-44-102420/26 kW.
6
iELS

6
6
4
6

Elvifter: 2-35-9-15-23-30 kW.
I Luftavfuktere:
43-70 Itr./degn.
4
4
C,
6
4
Oljefyrt med
• varmeveksler og
flere uttak.
Effekt: 58 kW.
4
4
LHURITZEW
4
4
TRUNNESSTN
&
6 Hauger Skoleve' 18 boks 3,1351 RUD
6
Sentr bord (02) 13 40 80
4
4
4
4
a
4
6
a
4
6
4
4
4
BYGG & TRELAST
•4
6
1912 Enebakk
TIf. 9262 416
1116

6
4
4
4
4
4
4
6
4
a
4
6
6
4
4
6

ASKIM
BILER
ALLE

ncni:i
OHflDL

L IFFORD

Flateby Grendesenter
1911 Flateby
TH. 92 87 21

1911 Flateby ttf.02.928338

-::

LRUTW1

dag hte àiL

MAT

"-i;.

HUSK BILAUKSJON

I

Af

Grendesenteret, 1911 Flateby
TH. 02192 83 74

or

'lye'

Apningstider:
AUedager
kI. 10-18
Lordag
kL 9-14.

%'..Yataiama S :r r-

4

8... Alt barnemaL :1
olefer og babyartlkler.

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

KVIKK RENS

I

01 heller Hvem Hva Hvor
til jul. Over 400 Sider tettpakket med fargebilder og
ârets viktigste nyheter fra
mAned til mAned. Pluss et
omfattende NA-leksikon
med alt fra kultur til land
og folk, sport og idrett.
Kun kr. 78,-.
Glen julegave du ensker deg selv
SCH I BSTED

Sevârnyefyldige
' HUSKATALOG
160 sider med nyheter
RING ELLER KOM INNOM.

'a:,

-

4,,

',_

p.-

-.

w.-Y. NSPROVE
OPTISK Q

o-rosjdt

.4S
Vammavn. 27,18W Askim.
TIf, (02) 88 09 22 -88 07 72.

Optiker' ØYSTEIN KROGH
SKI

PRIS K LASS ER

OPTISKE as
Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 87 05 24

NB! liver
ver fredag k18.30
4

Provekjoring og besiktigelse hver dag
STEDET FOR DET GODE BILKJOP!

TLF.88 0896

6
a
4
4
6
6
a
6
4
6
4
6
4
6
6
6
4
4

I

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

C-

(pgg j
QaLekkke IL

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL

VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSKVARER
Apent til ki. 22.00

Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter

W4L#
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
TIf. 92 26 10

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10

NU

A

VI G N ETT

SORTMq

Dametøffel

herrestøVlett

rod (36-41)

TOM

SORT
LAKK

3f

G utt

I

Herre

SORT

Sort herre

Hansker, semsket

.-

ernar

12

lakksko

herremokasun

herre - sort (40-46)

(40-46)

i
ic

Dame

fra I IU

Herre

fra119I

Hansker, glatt sknn
Dame.......... fra 149g

It.

AU

off

Kr

0

Wi

cc-

Herre .... fraIWU
i

Damestøvlett
offwhite

up
ALGARVE
Helfôret
Sort

3
Fra 17. des.:
Apent
Lord. 19. des.
Julaften

Calif sort
•.nr. 31-48

598.

Velkommen
Kr 320.' Kr 370." til hyggelig
julehandel!
10.00-19.00
09.00-1 6.00
09.00-13.00

ama
GrendeSenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

#fl

SELM
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VIGNETT
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l
Jo rimeligere d ag

desto f inere j legaver

Vi mener ikke at du skal skjre ned pa mat ogjulestemning, men du bor ikke beta le mer en nodvendig for godsakene.
Heldigvis finner du bare kjente og kjre matvarer ogsà hos Rema 1000. Eneste forskjell
er at du far mer ut av pengene. For deter vel ingen tvil om at det blir mer til overs til andre ting
(for eksempeljulegaver) hvis du betaler mindre for dagligvarene?
Legger du sammen alt du sparer pa a handle hos Rema 1000 i lopet av et helt âr,
er det nesten sà du far julegavene pa kjopet. God jul!

Her ser du noen av Ore 1000 faste minipriser:
Kalkun
461/2 kg, pr. kg

Orret 1-2

kg,
frossen, pr. kg

4990

Kaffe

390

Staff nr. 1

3990 Riskrem

Diplom-Is
0,75 I, veil. 22,-

1580

Karbonader

1,5 kg
Nordfjord, (stekte)

Lutefisk
fersk, pr. kg

Spekesild
Frionor, 250 g

Agurk
580 g glass, veil. 29,-

Rødkál

Julefarse
Nordfjord, pr. kg
veil. 58,-

Rodbeter
580 g glass, veil. 24,90

3990 Mykis

Diplom-Is, 2 I

6990
95

Clementiner
pr. kg

Rode epler

23

pr. kg

15°

Surkâl Heistad,
5pkn., veil 5l,20

t)1)4
LU

990
890
19

450 g pk., veil 13,90

Rosenkâl
Frionor, 350 g

Brus
21, (Cola, Solo)

Glogg

07 I,
Gimsøy, veil. 37,80

1480
1G

Grøtris
750 g, veil. 21,90
500g,Oki

Tyri,
790 Stearinlys
lopkn., veil. 20,40

1390

140

Marsipan

19

1290

Bleier

Libero,
Maxi/Super Pluss,
veil. 108,-

Toalettpapir

190
IU

Bino,8r1., veil. 22,90

19

2 pkn., veil. 16,30

Torkerull

0590

Fast pris hos Rema 1000:

Surkál
450g Veil 11, 90
Spar 50,4%.

590

13
990
I

Betal ikke mer enn nødvendig for julematen.

VIG N EU

runi

31€:
MURERE

FRISØR

RØRLEGGER

A. ANDRESEN

JOHN

Steinar Nordahi

UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID

BYGGSERVVCE
Alt / mur- og pussarbeid.
hf. 92 63 46

7
L1]I1FII.
LW1IIEEEI

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

Dame- og herrefrisor
SaIg av hárpreparater og parfymeartiIer.
Mand. - fred. fra kL 9.00-17.00
Tftsdag fra kI. 10.00-20.00
Bekketaget II etg., Y. Enebakk

Jan M. Johansen

Erik kjelgaard

Mur, puss,
peiser og fliser

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

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mettes Härdesign

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

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

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Siw's salong - fils 928040
Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame- 09 herrefrisør
Apent: Tirsd., onsd., fred., lord.
Stengt: Mand. og torsd.

sPESIALF.ORRETNINGER

TOMMERMESTER
'

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

TIf. 02/92 65 43
Mobil 094-37548

Moe

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Enebakk rørleggerbedritt

Enebakk Markiseservice

v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.

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

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54

Fast pr/s
GLASSMESTER

Utsigts rammeverksted

KVIKI( HENS
1E 1E4
It?
cfL ci7,z1-cZmc1

Enebakk glass

Alt I innramming
Meda/jeskap og /nnrammede akvarelltrykk

Alt / glassarbeid

1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsà kveldstid

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a. 1914 Y. Enebakk - tlf. 9246 13

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02192 83 74

BLIKKENSLAGER

Svein Guibrancisen

OSVALD N0IDLI

Alt i blikkenslagerarbeid
utf ores.
1911 Flateby - tlf. 92 8267

Alt i blikkenslagerarbeid
-----utferes
1911 Flateby - tlf. 92 84 68

-

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

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

Esso diesel, parafin og fyringsolje

TIf. 92 81 24
Rolf Nassvold
Vestli, 1911 Flateby

Brødrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.
Rlingen
TIf. 8370 19/72 1685

.* KeS Yrkeskiaw
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TIf. 02/68 81 54
Langdag onsdag og torsdag til kl. 19.00.

EL-INSTALLASJON.

I
I

Strømsborg &
Enersen A/S

INSTALLASJONSFIRMA

utforer alt i el-installasjoner

UTFORER ALT I EL-NSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 9286 94. MobiltIf. 094/26 165

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

E l LAG

Kjeden av autorise,te
e(ektrornstallato,er

GS Containerutlele

WELL BRENOJORD

I

Utlele av avfallscontainere fra 2-8 m
TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

1400 Ski - tlf. 8737 10

Alt I mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant -

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 88 60

.

SJAFORSKOLE
Sandakers Trafikkskole

Ristorante ITALIA a1s Pizzeria

REGNSKAP.

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opplring

Masse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer

pa

b/I

Teorikurs - Fase II

Om nodvendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk.

TIf. 06/81 42 92

SELGE EIENDOM?

Bkonomi & Regnskap Enehakk A/S

Kontakt

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

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

Telefon 92 53 31 - 94 22 65

TANNLEGE

Stein DarreHanssen

Enebakk Tannteknikk

Grendesenteret. Flateby

TAN NTEKN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO

92 87 39

Tif. kI. 8.00-15.00

TIf. utenom kontortid

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

92 80 31

Kvelder, etter avtale.

VETERINIER
Skedsmo Dyreklinikk Riis gárd, KJELLER
(Skillet fra Fetvn. v/flyplassen)
Apent fra morgen lii kveld
hele uken unntatt lord./sond.
Timeavtale III. 06/87 81 92

Landruksregnskap, Økonomi
og mindre handelsregnskap

Enebakk
verksted

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel.
bedrifts-radgivning.

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

Brede Ojestang
Flateby. TIf. 92 81 49

BILFIRMA
Audi

Erling Rod A/S
1800 Askim

(*v

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din nye el/er brukte bil hos oss.
TIf. 88 16 15

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

A. NILSENS
BILSER VICE
TORN ERUD - Askim
TIf.

88 15 70

Transtormator

nebcikk
Flateby Antirust
KjØp og saig av biler
Kommisjon opptil 100% firiansbistand.
TIf. 02/928070, 1911 Flateby

egnskctp3kontor
Medlem av
PRF Norske Regnskapsbyrâe.rS Forening
TIf. 1021 92 63 03
icR
Postboks 24
Godkjent regnskapskontor
1912 Enebakk

Flott og va'PiePt turnoppvisning
Det blomstrer i Enebakk IF's turngruppe
for tidenDen flotte
oppvisningen lagets
turnere ga de mange
frammØtte foreidre
og slektninger pa Huset forrige onsdag,
var en kjempemarkering av at turn er in,
og turn er gØy.
Turngruppa i Enebakk idrettsforening teller i dag 200 aktive
turnere, fordelt pa 10-12 partier i
alder fire til femti ár, gutter og
j enter.
-Vi disponerer gymsalen pa
Hauglia to kvelder I uka til trefling, sier formannen I turngruppa Gunni Sther Lund.-Det er
nok tid til de gruppene vi har i
gang pa navrende aktivitetsniVa, men det er dàrlig med utviklingsmuligheter ut over dagens
nivâ.Turngruppa er I dag som
tidligere en av de stØrste 1 laget,
og medlemstallet øker.-Jeg tror
en av grunnene er at dette er
masseidrett, fri for konkurranse,
og med plass til alle. Da snakker
jeg om turn pa det nivâ vi driver,
sier Gunni Sther Lund, som ogsâ kan fortelle at man har nok
trenere. Rekrutteringen henter
man fra egne rekker av eldre turnere.
Under onsdagens oppvisning av
alle partiene i turngruppa representert bortsett fra trim og dametropp.
Med tunga bent I munnen og
skjevt smil kom de yngste inn pa
rekke og rad for a vise sine kunster. De var ringleker og sangleker

Fyringsolie
Parafin /

- -•/
Dyre draper
Og slik avsluttet et av de yngste jentepartiene sitt program ifØrt rode strØmpebukser
og hvite skjorter.
og annen glad utfoldelse som ble
belØnnet med kjempeapplaus og
gave til hver isr av turnerne i
form av smâ julenisser. De smâ
gutteturnerne utfoldte seg blant
annet pa matta med forskjellig
akrobatikk. De forskjellige partier av litt stØrre turnere hadde
innØvd mange fine programmer
som de framførte med gratie og
presisjon. Et kjempefestlig klovnenummer med tre av lagets litt

eldre turnere vakte stor lykke.
Oppvisningen ble avsluttet av et
eget program med gruppas mange trenere. En flott avslutning pa
det rikholdige programmet Og
alle turnerne ble belønnet med
smâ jUlenisser, og selvfølgelig
med kjempeapplaus fra stolte

foreldre, venner og slektninger
som hadde møtt fram for a beundre og applaudere. Nevnes ma
ogsâ at turnerne hadde strikket 2
flotte lappetepper som ble loddet
ut sammen med en mengde andre fine gjenstander.

-eller Norol,0?

Sandvok kultupsjef

Uten tiliegg i prisen far du
nâ en fyringsolje som gir
bedre forbrenning og dermed lavere oijeforbruk.
Rask og effektiv levering
av bade parafin og fyringsclje. Gi beskjed ved bestilling om du vii betale i
rater.

Kommunestyret vedtok mandag med stort flertall a
ansette Per Sandvik i stillingen som kultursjef i Enebakk. Bare SV's Tom Nilsen stemte imot. Han Ønsket a
se Ilona S.Løvseth i sjefsstillingen.
Etter nye runder i formannskap og administrasjonsutvalg, hvor Løvseth forut for disse ble innkalt til intervju, var intervjupanelet fast i sin oppfatning om at
innstillingen fra formannskapet ikke skulle endres.
Til kommunestyrets behandling
forelâ det kopi av brev fra Ilona
LØvseth til radmannen ,hvor hun
sier at hun anser innholdet av
sitt fØrste brev hvor hun kiager
pa forbigaelse, for moderat og
star ved det, samt et nytt brev
hvor hvor det indikeres at det
skal vre holdt tilbake dokumenter i saken, Det fØrste brevet
LØvseth sendte var svar pa râdmannens brev til henne I forbindelse med klagen om forbigaelse. Dette ble ikke forelagt
administrasjonsutvalget.
LØvseth betegner dette brevet
som viktig for saken og sier at tilbakeholdelsen av dokumentet
ma ansees a kunne ha pâvirket
intrervjupanelet i uheldig ret-

Bestill i dag!

RING!
Fyringsolje: 67 43 80
68 65 10
Parafin:

fling for henne.
Et mote forrige fredag mellom
ordfØrer, personalsjef, radmann
representanter for administrasjonsutvalget
og
likestillinmgsdutvalget,samt
LØvseth selv skulle rydde opp I
alle misforstáelser.
-Meningen med motet var a belyse forholdet I hennes fØrste
brev etter oppfordring fra likestillingsradet
hevdet Per Kongsnes I kommunestyremØtet mandag. LØvseth selv hevder at hele hensikten med dette motet var a M henne til a trekke tilbake det hun
hadde skrevet i sine brev, noe
hun ikke var villig til a gjØre.

NORSI( DUE A/S
Várt ordrekontor
pa Sjursøya er
betjent fra kI. 7.00 - 19.00.

RI

NOROL
mer varme for pengene..

Det var alt og takk for oss, sier gutteturnerne
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