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Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

b/stand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
hf. 92 80 70 

PA DEKKJAKT? Kjor til 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN & 
SERVICE A.S 
1914 Ytre Enebakk 

BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Stàl-radial stadig pa tilbud! 
Dekksalg og service til kI. 19.00 

VELKOMMEN UTOVER! 

TIf. 02/92 44 08 

SlutI opp om parolen: 

SETT BARNA I SENTRUM! 

X915TEUG 
I 10L KEPA B TI 

Ta vare pa ilvet! 

I herlig terreng 
gikk plankemarsjen 
for femte gang sen-
dag. Her ser vi Eva 
Amundsen som tar 
seg tid til a nyte den 
storsiatte utsikten 
over BØrtervann. 

Om dette og andre 
av sndagens be-
givenheter kan du le-
se pa midtsidene. 

SOMMERTILBUD 
Hver uke fra 15. juni til 15. aug. 

skal vi ha <<Ukens tilbud>>. 
Fra 15. juni - 20. juni 

STUEFAG ~10% 
KOM INNOM OG SE VART 
NYE SPENNENDE TILBUD 

HVER UKE. 

Apent hver dag ki. 9.00-17.00 
LØrdag ki. 9.00-14.00 

CC - Utstyp A/S 
Ytre Enebakk Forretnings'senter 

TIf. 92 52 46 

Si din 
mening 

200 med pia',nkemapsleii 

Se side 3 

CC We Enebakk 
Vârt motto - LAVPRIS 

pa kvalitetsvarer 

-Psopw 

lfpina 
Se side 5 

Jubilew 
UnIsm 
stevne 

Se side 11 

Vi ppe- 
senm 
tepep 

Se side 20 



Dette ocdnerjeg: 

"I UNI koster del n under 
1000 kroner A ret a forsikre seg 

for 300000!" 

*UNI lanserer nâ en livsforsikring - 
Risikoforsikring - med mye lavere 
premie. Det er en forsikring som 
utbetales ved dod I forsikrings-
tiden. 
Et par eksempler: For kvinne 30 ár 
og med okonomisk sikkerhet 
mot clod I 20 âr, koster det 847 
kroner âret for 300000. 
For mann 20 ár og med samme 
sikkerhet, koster det 884 kroner 
âret for 300000. 

Har du gjeld, eller trenger sikker-
het I annen forbindelse? Er du 
familieforsorger? Da er dette for-
sikringen for deg! Med den nyc 
risikoforsikringen UNI nã lanserer, 
er det bUtt mye rimeligere a vise 
omsorg for dem du er glad i. 
Spesielt er det rimelig for kvinner. 
Ring, stikk innom eller be meg 
komme hjem tifdeg.* 

[JI FORSIKRING 

Annonser leses av folk flest 

Onsdagens tekst 
Vekst - Utvikling 

Kirkene 
21. juni 1987 Enebakk 

11: Mari kirke v/Helg-
heim. Nattverd. 

Sentralsykehuset I Akershus 
Tim-Egil har fátt ei lita sØs-
ter. 

Rake! og Svein-Egil 
Johansen 

Solheim, 2009 Nordby 

Torsdag 18/6: 
V) ki. 19.00: Firewalker 

Søndag 21/6: 
U) ki. 18.30: Youngblood. 
ØNSKEREPRISE. 
V) ki. 20.30: Firewalker 

PIIKATEN 
Husk tif. er  betjent i 
Vignett til 21.30. Se an-
nonse. 
Legesenteret stengt 
23. og 24.6. Se annonse. 
Ligningskontoret har 
nytt teif. nr. Se an-
nonse. 
Betel Husk ukens mØ-
ter. Se annonse. 
Sankt Hans feiring ved 
Enebakk 	ungdoms- 
skole. Se annonse. 
Nrradio i Enebakk 
28.-30. aug. Se annonse. 

Foig med 
Ii 

nermiljoet 
LES 

ZItA111I!tt 

Om barnehager 
I den senere tid har det vrt 

skrevet en del i Vignett bade for 
og imot barnehager. Jeg vii for-
telie om en jobb jeg og en annen 
bygningssnekker hadde for en 
entreprenØr som arbeidet for Os-
lo kommune. 

Vi skulle reparere et planke-
gjerde rundt en barnehage/dag-
hjern. 

Der kunne det vre en 12-14 
gutter i forskjeliige aldere fra 4-5 
ár og oppover. Det var 2 darner, 
barnetanter. De satt pa en benk 
med hândarbeid og pratet seg 
imellom. For hver en plankebit 
som ble til overs, - det ble alitid 
noe kapp, sà sioss guttene om 
dem sâ blodet skvatt, der var det 
bare den sterkestes rett som sei-
ret. Tantene lot som ingenting og 
pratet og sydde og ga nØkken i 
ungene, det sá ut som det var 
nok at de bare var til stede. 

Jeg syntes sá synd pa ungene, 
jeg glemmer det ikke sa lenge jeg 

Jeg synes Kari Magrethe Røs-
bak skriver svrt sa ovenfra og 
ned. Det som hun hØrer fra eldre 
mennesker teller liksom ikke. 
Det liksom smaker flaut. Det vit-
ner om mangel pa viije til a forsta 
mennesker som har ievd en tid 
og hØstet endel erfaringer. 

HØr pa belringen. Visste dere 
forresten at evnen til a sette seg 
inn i andres situasjon minker al-
lerede fra 24-ársalderen. Det er 
vitenskapelig bevist". Visste du 
ikke at det er vitenskapelig be-
vist at den ene vitenskapelige te- 

Ja, jeg hevdet det for en tid til-
bake. - Enebakk-skolen var ute i 
hardt var, og ballasten Ia ikke 
pa plass. Men skuta har rettet 
seg kraftig opp, og stevner inn i 
nytt og spennende farvann med 
friskt skum om baugen! 
Aldri har vi hatt sa mange timer 

A rutte med som til neste skolear. 
Mange av problemene omkring 
manglende vikarer ser ut til a 
kunne bli lØst i og med innføring 
av <Hamar-mode1l> ved de fleste 
(alle?) skoler. Nye og interessan-
te muligheter âpner seg, og alt 
ligger til rette for en bedre skole. 
Bak dette ligger et grundig doku-
mentert behov fra de enkelte 
skolene, stor forstàelse 1 skole-
styret, god innsats fra skolead-
ministrasjonen - og ikke minst  

lever, stakkars gutter som er satt 
inn i verden i et siikt miljØ, tenk-
te jeg. Jeg kan styre min be-
geistring for dem som kjemper 
for flere barnehager - daghjem. 

Er ikke barnehager det sa1mle 
for barn som konsentrasjons-
leirer for voksne, som det er butt 
skrevet sa meget om? Men slik 
blir det vel sâ lenge havesyken, 
pengebegjret, statussymbolet 
er satt i hØysetet, dansen rundt 
gullkalven gãr viiiere og viliere. 

Skal vi da kiage pa etterslek-
ten nár de vokser opp i slike for-
hold? Barnehagetantene skal jo 
se etter ungene, og i alle fall pro-
ve a gi dem en viss oppdragelse, 
men hvem skal se etter tantene? 

Na far jeg vel pa pukkelen av 
en hel gjeng med barnetanter, 
men jeg skriver bare om det jeg 
sá med mine egne Øyner sà pa det 
punktet er min samvittighet ren. 

Pensjonist 

ori slar den annen i hel? Nd har 
jeg etter fattig evne prØvd a mot-
bevise dine ord, som du oppford-
rer til, i din artikkel i Vignett 20. 
mai. 

Ellers er det mye positivt i din 
artikkel om det som angar barn 
og ungdom, men den virker litt 
opprevet, febrilsk. Du skal f 
sagt sá meget pa en gang. Nár du 
Mr noen here an pa baken far du 
tid til a nesignere, og kanskje og-
sa forsta eldre mennesker. 

U-videnskapelig 

politikere som endelig ser ut til a 
ha fâtt Øynene pa glØtt for at 
skole er viktig. 
Da er det bare a hape at sko-

le-skipet' ogsa framover far hol-
de stØ kurs. Vi ma imidlertid ikke 
glemme at det trengs solid, Ut-
dannet mannskap til skuta. 
Her ma og kan enna mye gjØres 
bade lokalt og sentralt, for a be-
holde de vi har, samt for a kunne 
hyre" nytt mannskap. Som 

stikkord for lokal innsats kan 
nevnes f.eks. senking av delings-
tallet i klassene til 25, boligtilbud 
til nyansatte, Økte muligheter for 
etterutdanning mm. 
Vel blast sa langt - og skuta rir 

vel ikke pa en <valgbølge'>? 
Jan Erichsen 

SØppel skaper store problemer 
for de fleste av landets kom-
muner. - Hver og en av 055 etter-
later oss 450 kg avfall i âret. Til 
sammen kaster vi papir som til-
svarer 2,4 millionen trr. Matres-
ter utgjØr foring til over 200.000 
griser, og plastavfail utgjØr 
50.000 torn. 
Avfall kan vre en stor ressurs, 

bare det blir behandlet pa en 
riktig mate. Papirinnsamlinger 
var en kjrkommen inntekt til 
lag og foreningen for noen ar til-
bake. Hvorfor fortsatte ikke det-
te tiltaket? Svaret er: Ikke lØnn-
somt. Andre land ma se pa resin 
kulering av papir som en del av 

Dette gjelder bl.a. i fonbindelse 
med kakelotteniene som arrange-
res fredagen og lØrdager stone de-
len av aret. Dere er helt fanta-
stiske til a stØtte opp om lag og 
forefinger ved a ta massevis av 
lodd. Det var virkeiig gØy a sta 

Tekst 1 Kor 1-3 

Et naturlig menneske 
tar ikke imot det som hØ-
rer Guds And til, for det 
er ham en dârskap, og ban 
kan ikke kjenne det, for 
det dømmes ándelig. 

Om det ikke skal dØ, ma 
alt liv vokse og utvikles, 
silk ogsâ med det liv 
GUDS AND skaper i oss 
ved gjenfØdelsen. Av 
tekstordet ser vi at selv 

VIGNETT 

papirindustrien. Alt papiret som 
vi fyllen sØppeldunkene vare 
med, er en ressurs som kunne 
vrt like viktig i vrt land. - Men 
i norsk forstand er det aitsa ikke 
'1Ønnsomt>>. Det rare er at na er 
tømmerprisene blitt hØyene,  og 
enkelte norske bedrifter har be-
gynt a snakke om import av re-
tunpapir fra EUROPA?!? 
Norge, som har vnt raus med 

statsstøtte og subsidier kunne 
vel gi bedrifter som ønsket a sat-
se nesirkulening en mulighet til a 
besta ved f.eks. a Ijenne div. avgif-
ter? 

Guro SØrhus Lohne 
Enebakk Venstre 

pa stand for Enebakk Venstre da 
vi hadde kakelotteri pa Grende-
sentenet fredag den 22, mai. 

Tusen takk til alle dene som 
stØttet oss. 
Hilsen Tove, Unni, Ellen og Gu-

ro 

om en er et Guds barn, 
kan en vandre pa kjØdelig 
vis. Avind og trette i 
blant oss er et resultat av 
at vi ennâ er smãbarn i 
Kristus, og vandrer pa 
menneskelig vis. Vi tren-
ger a la GUDS ORD bli 
var daglige mat, slik at vi 
ved det kan vokse opp til 
HAM, ja at HAN kan bli 
den som vinner skikkelse 
I oss. 

  

FRITT FORUM 

 

Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for 
lange innlegg etter beste sklonn. Du kan skri-
ye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og 
adresse. 

 

Vitenskapelig bevist 

Sa jeg synkende skip))? 

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

Er dot ikke ran...? 

Flatebyboere er fantastiske 



Du som ennà ikke abonnerer 

pa VIGNETT 
har i kveld sjänseI. 

Telefonen I redaksjonen er betjent til kI. 21.30 1 

TLF. 92 65 50 
Kun kr 100.- Ut àret! 

SVARSLIPP 
Til Vignett 
Klokkerudâsen 1, P.B. 62 
1912 Enebakk 
Jeg onsker et abonnement pa Vignett for 1987. 
Navn 	  
Adresse 	  
Regning sendes til:. 
Navrv 	  
Adresse 	  

DITT BECKERMANN KJOKKEN BOR 

DU BESTILLE FOR 1/7-87! 

Fram til 1/7 vii vi gi 
et spesielt tilbud. 
Ta med tegning Dy 
kom innom. 
Livstidsgaranti pa alie 
bevegelige deler. 

 

Studio Beckermann 
Storgt. 15 City, tlf. (08) 81 7495/81 7496 

2000 Lillestrom 

 

f 

VIGNETT 

 

5000 til MIU0bII..  Ukens spaltist 

 

SalatsprOtt pa forsommeren 
Vi har en begivenhetsrik 

pinse bak oss. En høytid  pre-
get av herrene Presthus, Ja-
kobsen og Bondevik. De 
skulk finne fram til en ny 
(m)enighet. Det fristes litt til 
a betegne den <<Pinse- 
(m)enigheten. 	Tungetale 
med omdiskutert reelt inn-
hold skal etter sigende vre 
et element i de kretser. Jeg 
betviler imidlertid at under-
holdningsverdien hos den 
egentlige Pinsemenighet er 
pa høyde  med den vãre folke-
valgte gir til beste I vàre me-
dia for tiden, med sin form 
for tungetale. 

Et problem har likevel og-
sã jeg belt tydelig til feiles 
med dem: Hagen. Etter fjor-. 
ten dagers fravr ser mm 
hage Ut som vanhig etter til-
svarende regnvrsperiode. 
Der Gror vassarven villig 
vekk, og er i et udiskutabeit 
flertall. Denne proletaren av 
et ugress var i antall og 
stØrrelse totalt overiegen de 
spirende landbruksproduk- 
ter. Ja, de var i ferd med a 
kvele de spede vekstene full-
stendig. Her fikk jeg mitt 
eget jordbruksoppgjØr. Og 
dette jordbruksoppgjøret 
matte avgjØres der og da. 

t nyttet. ikke a sende dette 
tilbake til <<Olsens Enke, , 
med krav om større fro elier 
kraftigere vekstvilkâr. Som 
selvbestaltet tvungen opp- 
gjørsnemnd, gikk jeg iØs 
med begge hendene. Her var 
det ikke tale om a gi - bare 
ta. Ikke hadde jeg noe i erme- 
ne better. Vassarven, denne 
ubrukelige proletaren, ble 
røsket bort, og fram i dagen 
kom de nyttige, fá, spede spi-
rene, som utpâ hØsten - sánn 
ved vaigtider pa lag skulle 
hØstes inn som dill og rØdbe-
ter. I min iver og hastige 
uaktsomhet, luket jeg nok 
bort en god del nyttevekster 
ogsã. Det ble tydehigé opp- 
holdsrom i de ferdiglukede 
rekker. Kanskje er det et fel-
lestrekk til mellom meg og 
andre som er opptatt av 
jordbruksoppgjør? 

Det er mulig jeg kan fikse 
hitt pa de gapende oppholds- 
rom i rekkene av dill og rØd- 
beter med OverfØringer. Det 
lar seg jo gjØre a prikie ut 
planter som star for tett, el- 
her belt sammen, og overføre 
disse, slik at rekkene blir pe- 
nere a se pa. Men flere plan- 
ter i antall far det jo ikke 
butt. A plante tilbake vas- 
sarv er for gait det ogsâ, selv 
om den kan ligne iitt, sánn i 
en overgangsperiode. 

Jeg er hitt lei meg for at jeg 
er i utlendighet nâr Presthus 
med sine drenger skal luke 
Hagen sin for âpen scene. Da 
er det umãteiig viktig at det 
blir jevnt og tett i rekkene 
av <<jordbruksplanter>>. (Kan 
ogsã leses i <<overført" be-
tydning). 

Og sá selveste landbruks- 

ministeren da. Hun driver og 
roter i senga si hun ogsâ. Ak-
kurat som jeg roter i mine 
senger her i hagen. Den ene 
dillkvasten etter den andre 
rØdbeten gãr føyka.  Men det 
er visst ryggen som plager 
henne. Ja, ikke for det. Ryg-
gen min var temmelig sint 
den ogsâ. Holdt nesten pa a 
<<prolapse>> da jeg reiste meg 
opp. 

Tobakksplanten var en 
vanlig plante a dyrke under 
krigen. Na er dette praktisk 
talt slutt. Bare noen fa av oss 
sliter ennâ med den. Men nâ 
som ugress! Med dette pro-
duktet har jeg et problem. 
Den har den begredelige 
egenskap at den har vent seg 
til her hos meg. Jeg skuhle sa 
gjerne ha blitt kvitt bade 
den og alt dens vesen, og pro-
ver sá godt jeg kan. Men den 
er som løvetanna. Og jeg blir 
visst ikke kvitt piagen! Jeg 
far gi meg her. Tenne meg en 
røyk, og lese igjennom hva 
penna la igjen pa hinjene. 
(Tobakksrøyk skal da ogsá 
were sá liddehig godt mot 
smàdyr pa stueplantene, har 
Jeg hØrt flere skal ha sagt). 

Si háper jeg bare tilslutt 
at hagen til BrØnnmo gror 
ned av vassarv, og utsetter 
meg selvsagt sjøi for til-
svarende Ønske fra Bjorn 
Anton Opsahi, idet jeg utf-
ordrer han som neste spal-
tist. Hvem ellers? 

øistein Wiger 

Enebakk Pensjo-
nistforening gir 5000 
kroner til Aksjon Mit-
jØbil. Dette ble be-
stemt pa deres juni- 

Intercssantl Morsomt! 
Nødvendigl 

juctt 

Ja, nà spØr vi om din mening. 
Mener du vi bør ápne døra for 
flyktninger? Formannskapet be-
handlet saken og valgte a stille 
alt i bero til forholdene er Iagt 
til rette. Om kommunesty ret be-
handling kan du lese pa side at- 
te 	 ?- 	- 

Hva inener du om saken? Vig-
netts redaksjon er ikveld be-
rnannet til 21.30. Vi oppfordrer 
da vàre lesere til a komme med 
synspunkter. 

Ring oss pa telefonnummer 
92 65 40. 

Ring 4146 35 
ogbli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra kr. 50 pr. ár. 
For barn i nod. 

&' REDD BARNA 
I TIf.: (02) 4146 35 

mote sist onsdag. 
Som tradisjonen er ble junimØ-

tet i pensjonistforeningen av-
vikiet med rikelige mengder 110-
tegrOt a fortre. Foruten dette 
holdt sokneprest Heigheim en  

anciakt og Ruth Randem leste 
fra foreningens avis, Kilden. 

Rundt 120 pensjonister var til-
stede, og disse vedtok a bevilge 
5000 til Aksjon Mi1Øbll. 

Flateby Samfunnshus A/L 
sOker 

- Vaktmester (eks. vask) 
- Rengjøringshjelp 
- Arkivar el. tilsvarende 

(engangsjobb) 
For nrmere opplysninger om vilkàr og oppgaver kon-
takt 

- Marit Erfjord (rengjøring) 
tif. 92 83 04 

- Stale Rustad (vaktmester/arkivar) 
tif. 92 83 68 

Skal vi apne dopa9. 



i filmen <Firewaiker'. Chuck 
Norris spiller helten Max Doni-
gan, en lykkejeger med hele ver-
den som arbeidsfelt. 110 âr har 
han sØkt lykken sammen med 
Leo (Louis Gossett jr.) men hver-
ken funnet lykke eller rikdom. 
En dag mØter de en ung kvinne, 

Patricia, som snur opp ned pa til-
vrelsen. Det viser seg nemlig at 
thun har et kart over en sagn-
omsust gullskatt og ber dem om 
hjelp til a flnne skatten. 

Sammen begir de tre seg Ut for 
a finne et gammeit indianertem- 

pel hvor skatten ifØlge sagnet 
skal vre gjemt. Pa veien finner 
de en urgammel dolk med as-
tekisk innskrift og overnaturlige 
egenskaper. 

Det viser seg snart at de ikke 
er alene om a jakte pa gullskat-
ten. Jakten utvikler seg til a bli 
en farlig ferd med bade vennlig-
sinnede og fiendtlige indianere, 
morderiske leiesoldater og en 
ufremkommelig jungel med alt 
annet enn samarbeidsvillige kro-
kodiller... 

VGNEU 

Fossland  pao Nygaopd 
son. 

Ukens -11 ep 
Denne uken har Fla 

opp Rob Lowe-filmen 
ønskereprise for dere 
rer sist den ble vist pa 

Nrmere presentasjon er kan-
skje ikke nØdvendig - det er 111-
men hvor vi mØter Rob Lowe 
som den talentfulle ishockeyspil-
leren Dean Youngblood, hvis 

teby Kino pa nytt satt 
YOUNGBLOOD - som 
som møtte stengte dø-
Flateby. 
hØyeste Ønske er a komme med 
pa byens berØmte lag der broren 
spilte tidligere. NA vii han fort-
sette der broren slapp, ikke noe 
mer bondeliv pa ham... 

Maledren ToroifFossland ved et av sine bilder. 

B1, a*. a Bockea 
KANTEKLIPPER 

BESKJIERINCSUTSTYR 
for hagen 

10 I utvendig BEIS OG MALING 
til SPESIALPRIS 

Ujustert 11/2"x4" trykkimpr. 
kr 8,60 pr. Lm 

Alle priser inki. moms. 

Grendesenteret, Y. Enebakk 

APNINGsTIDER: Mand;- fred. kI. 9.00 - 18.00 Lord. 9.00 - 14.00 
TIf. 92 52 95 

- Skapertrang for-
svinner ikke med al-
deren, sa Odd Ulvad i 
Kunstforeningen ved 
ápningen av utstillin-
gen lørdag. Og dette 
utsagn betvilte vel 
ikke noen av de til-
stedeverende. Toroif 
Fossland som viser 
sine bilder pa Nygãrd 
har passert de 80, ii-
kefult er mange av 
bildene malt desiste 
uker. 

Maleren Toroif Fossland er fra 
Rakkestad og har tidligere vist 
sine bilder i Nord-Afrika og rundt 
i Europa. Hederlig omtale har 
hans kunst mottatt, og lovord 
hØrte man da ogsa pa Nygârd. 
Mange av de abstrakte bildene 
har nyddelige fargesammenset-
finger, andre er sá intense og 
spesielle at man liksom ma yen-
de seg til dem. 

Orginal og flott var apningen 
pa ütstillingen. Det var Torild 
Breiteig Mohaqmmad som sang 
folkeviser akkopagnert av sin gi-
tar. 

Salgsutstiilingen er ogsà âpen 
fØrstkommende heig. 

Torsdag og sØndag mØter vi 

CHUCK NORRIS OG LOU COSSETT 



iftli;:: 
Tirsdag reiser ekteparet Hoistad pa en tremâneders reise til SØr-Afrika for a bygge 
bedehus. 

og BjØrg  Hoist hadde de fyrt i 	- De fleste er positive til at vi sunner oss, andre syns vi er tØffe. 
peisen. 	 reiser, sier ekteparet. - Noen ml- Uansett, ná bare gleder vi oss! 

VIGNETT 

TInI SOP=AfPlmka for ao bygge bedehus 
- Ser det som en oppgave Gud har kalt oss 

inn i
'
sier Ottar Holstad(68). Sammen med sin 

kone Gudrun reiser han til SØr-Afrika for a 
bygge bedehus. 

- Tanken kom vel for et árs tid 
siden, fortelier han. - Da var 
BjØrg Hoist hjemme i Enebakk. 
Sammen med mannen Roar og 
barna har hun vart i SØr-Afrika 
som misjonr siden 1974. Selv 
har jeg vrt i byggebransjen i 
over 40 ár, og sa jeg kunne kom-
me ned om det ble slik at de skul-
le bygge bedehus. 

Grey Town heter landsbyen 
ekteparet skal til og ligger i nr-
heten av Durban. Unekteiig vir-
ker. navnene ganske fjerne, smá 
flekker i atlaset. - Har ikke vrt 
ute og reist noe sr1ig  tidligere, 
sier Gudrun. - Selv har jeg aidri 
vrt oppe i et fly, Ottar har na 
iailefall flØyet til Kristiansand. 
- Reiser fØrst og fremst for âjob-

be, overtar ektemannen. - Er 
visst et akutt behov for bedehus. 
Finansieringen av dette er det 
Salem Pinsemenighet i Oslo med 
støtte av frivillige som ordner. I 
Betel og Ekebergdalen Pinse-
menighet samlet vi inn til pro-
sjektet 1.pinsedag, 9 500 kroner 
ble gitt. Arbeidet der nede skal 
jeg lede, men trenger nok en tolk 
til a hjelpe meg. 

HAR FRED 
- Dere er ikke redde for urolig-

hetene i landet? 

- Det har vrt bade og, men nâ 
har vi fred, sier Gudrun. - Vàre 
liv er I Herrens hender uansett 
om vi er I Enebakk eiier SØr-
Afrika. Noe kan skje her hjemme 
ogsâ. 

- Er en nàde alt er lagt til rette 
for at vi kan dra, sier Ottar. - 
Idag er resten av váre liv, og vi vil 
gjerne benytte de dagene vi har 
igjen til a hjelpe der det trengs. 
Men det er kiart vi ma vre for-
bredt pa at ting er ukjent og an-
neriedes. 

Store forbredelser syns de ikke 
de har gjort foran turen. - Har 
by til a ha med 30 kilo hver pa 
fiyet og forsØker a fá med noe 
kir til befoikningen. Det er det 
visst stor rift etter. Men blir nok 
ikke sá mye, trengerjo bade som-
mer- og vinterklr selv ogsa. 
Nettene skal vre kalde, er jo 
vinter der. Sist vi hØrte fra Roar 

Spesialutstilling for basset 

Anne Osterberg med sin hund som erfØdt og oppvokst ved Bindingsvann. 

Mange av Lorangs 
slektninger 	hadde 
sammen med sine 
herrer funnet veien 
til Enebakk lØrdag. 
Da ble Norges fØrste 
spesialutstilling for 
bassethunder holdt 
utenfor Jeger- og fis-
keforeningens hytte 
ved Durud. 

Men selv om bassethound med 
sitt sorgfulie uttrykk vel er mest 
kjent, utstillingen omfattet ogsâ 
Petit Basset Griffon Vendeen og 
Basset Artesien Normand. Med  

kyndige øyne ble disse vurdert 
av den svenske dommer Sten 
Persson, og dette var en mann 
med imponerende kunnskaper 
om rasen. 

En viktig utstilling var det, og 
fra lang inn i Sverige var deltage-
re kommet. Her kunne nemiig 
sertfikat oppnás, og dette kvali-
fiserer til deitagelse i alie smá- 

utstillinger. Ved tre siike utmerk-
elser biir den styggvakre hunden 
utstiflingschampion. 
Niels Brasnstrup i Norsk Bas-
setklubb sa de arrangerte dette 
for a çá bitt aktivitet rundt 
hundene. - Vi vil forsØke a gjøre 
det til en ârlig foreteelse, sa han 
og la til de ogsa gâr inn for a ar-
rangere viltspor- og drevprØve. 

Grendesenteret - 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 
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Tid til en reise for a se seg litt omfzkk ogsä Torgrim. 

Visor utstilling i butikkén 

Er du en av dem som fremdeles ikke har bestemt deg for hvil-
ket plastkort du skal satse pa i fremtiden? 
Na kan du prove Personkortet i 3 mneder. Hele rs-
avgiften tilbake hvis du ikke blir fornøyd!!! Betal 
alt du kjøper i tusenvis av forretninger i Norge, og pa over 
700 bensinstasjoner (bensin døgnet rundt). Hey kontanter 
i alle landets miniBanker. 

Bpodpe satsep pao innpamming 
Reiste til Statene for a Ivere 

- Var smãlei etter handelsskolen og forstod 
at dette ikke var det riktige a satse pa for 
meg, sier Torgrim Flaten. Han er nylig vendt 
hjem til Flateby og rammeverkstedet Nygârd 
etter en fire mâneders tur til Statene. Med seg 
hjem har han masse nye impulser og spen-
nende idéer. 

Tidlig irte Torgrim(21) a apne 
sine sanser for kunsten. Ja, for fra 
de fØrste framlende steg snubla 
han over malepensler, rammer 
og staffeli.Forstãelig skulle dette 
vre med den annerkiente 
kunstner Leikny Derlick og ram-
memaker Emil Flaten som sitt 
kjØdelige opphav. - Begynte a 
jobbe for faren min pa Nygárd i 
6,7-klasse. Den gang var det vel 
først og fremst for a fa ukelØnn. 

Idag snakker gutten om faget 
med andakt og fØlelse. - Finnes 
hundrevis av mater a ramme inn 
pa, spØrs  hvor lint eller spesielt 
man vil ha det. Mange ser ikke sá 
nøye pa kunstverket fØr de ram-
mer inn, de tenker helier ikke 
over hvor det skal henge. Synd, 
det som henger pa veggen er 
tross alt noe man lever med og 
ser hver dag. Her pa Nygârd har 
vi utviklet var egen stil og ser vel 
pa en mate pa oss selv pa kunst-
nere. 

TIL STATENE 
Torgrim har alltid Ønsket a reise 
til statene. Gjennom kontakt 
med kjente i PPFA(Proffony Pic-
ture Framers Assosiation) kunne 
idéen realiseres. 

- Reiste 16.januar og kom direk-
te ned pa PPFA's arskonferanse i 
Atlanda. Kjempestands over alt, 
en utrolig opplevelse, forteller 
han. Deretter begynte skolen 
som tok for seg basisteknikken 
innen faget. - Kunne vel egent-
1mg det meste av dette fra fØr,  men 
fikk fisket opp faguttrykkene pa 
engeisk. Fortsatte til en Do-it-yo-
urself butikk der jeg jobbet en 
stund. Her kunne folk selv for-
sØke a ramme inn om de Ønsket 
det. Egentlig var det ikke det 
helt store. De fleste var ikke in-
teresserte i a forsØke to ganger, 
tar lengre tid enn man regner 
med. 

Torgrim bodde i denne pen-
oden rett ved universitetet og re-
agerte sterkt pa all bruken av 
harsj. - Det var godtatt pa sam-
me mate som man her drikker 
øi.En student ble tatt i røyking 
syv ganger uten pa bli utvist. Her 
ville man mistet studieplassen 
med det samme. Dessuten fikk 
jeg fØlelsen av at det var svrt  

mye depresjon og fØlgelig mange 
selvrnord blant ungdornmen. 

TIL LOS ANGELES 
Etter arbeidet i butikken dro 

Torgrim til Los Angeles. - En 
enorm by, 22 millioner men-
nesker. Kjortej mer enn fern ti-
mer pa motorvei uten a komme 
Ut av byen. Herfra fortsatte han 
til Mexico, San Diego og Hol-
lywood i leid bil, opplevelsene 
var mange. 

Tilbake i Colorado fikk han 
jobbe i butikken til en svrt an-
nerkjent rammemaker i Utah. - 
Har skrevet en bok om teknikker 
og driver med den andre. Hand-
skjrer rammer og hadde en 
mengde triks a lre bort. 

Slutten pa reisen var en tur til 
New York, og 17.mai fikk han her 
oppieve en stor markering av 
nasjonaldagen. - Var et langt 
tog med norsklarnrikanere og 
nordmenn bosatt i N.Y. MUsikk 
ble besØrget av miiitrband, to 
norske, scotsk og irsk band. 

- La-rte masse, sier Torgrim 
som na har tatt fatt pa Nygàrd, - 
Vii tilbake, men akkurat nâ har 
jeg ikke tid til a tenke pa det, er 
sa utrolig masse som skal gjØres 
her hjemme. 

Ogspesielt er det. En akvarell 
som viser havet bar fatt en ut-
skáret seilbát i den hvite karton-
gen. I andre bilder er kunsverket 
viderefØrt med ulike utskjrin-
ger, fargerike rammer og lister. - 
Mulighetene er mange, og hele ti-
den kommer det nye ting som ap-
ner andre veier. 

IDE OG FANTASI 
Snorre bar aldni gatt noen 

skole for a lre sitt fag. Som bro-
ren Torgrim startet han a pusle 
litt sammen med faren, og atten 
an gammei leide og drev han bu-
tikken Askelands EfterfØlger. 
Her var han fire ar, og tok deret-
ter over Emil Flaten A/S i Th. 
Meyersgate. Denne ble startet 
opp av guttens oldefar i 1877 og 
har deretter gatt ledd for ledd I 
familien. - Selvsagt ma man i-
re selve teknikken, men ellers gâr 
det pa idéer og fantasi. Folk be-
gynner forresten a bli mer inter-
esserte i a gjøre noe Ut av en inn-
ramming na. Bun mindre og 
mindre planekjØning , sier Snorre 
og nevner Tone Hols utstillirig vil 
henge til over sommeren. 

Snorre Flaten viser en ut-
stilling av Tone Hot i sin 
butikk. 

- Mange reagerer, 
noen liker det mens 
andre mener det er gâ
for langt. 

Dette sier Snorre Flaten(26), 
enebakkgutten som i disse dager 
viser en utstilling av Tone Hol i 
sine butikkiokaler. Han har selv 
rammet bildene inn, og her er det 

ikke snakk om hvit kartong og 
en gulhamme. - Kunstneren har 
gitt meg frie hender, har gjort det 
spesielt for at folk skal se litt av 
hva man kan gjØre. Noen mener 
nok jeg i enkelte bilder har gatt 
litt langt, at jeg gar inn i kuns-
tverket. Er ikke selv enig i det, 
men hver enkelt far selv be-
dØmme. 

Persofikort,. Det eneste du trenger,.. 
I utlandet er du velkommen med Personkortet 

pa 5 millioner steder, i 165 land. Du kan ogsâ heve uten-
landsk valuta i mer enn 
12.000 kontant-automater, 
og i enda flere banker. 	AIJOIC Kort sat, - hva mer 	bank trenger du. 	 En god bank gjor det enklem. 
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So v ärt sommertorg 
En del 
SOMMER- 
VESKER 	 kr 

4900 

PLASTLOMME- 
BORER i pastell 	kr 

 1900 

LOMMEBOKER 
i pastell 	  kr 

5900 

VESKEN 
I GAGATEN, ASKIM 
TIf. 88 51 10 

Vesker - paraplyer - reiseutstyr - attacher 
ransler - skjerf - hansker 

VI C N Efl 

Kinokomite"en pa' Flateby 
ONSKER AO GI ET T  ILBUD TIL ALLE 

Over all forventning gãr det for tiden pa 
Flateby Kino. Siste halvâr har de hatt en 0k-
fling pa 80% i forhold til besØkstallet i fjor og 
en inntektsøkning pa 120%. - Grunnen er nok 
amfiet, nyere filmer og omtale i Vignett, sier 
leder i kinokomjtéen Erik Bráthen. Han be-
nytter samtidig anledningen til a takke Ene-
bakk kommune for den velvilligheten de vis-
te ved opprustning. 

Flateby Kinokomité Ønsker ace sine besøkende et best mulig tiuibud,F.v.Inger Brat-
hen, Lasse Furevik, Tore Wilberg, Morten Fjeiistad og Erik Brãthen. 

Dersom ingen Ønsker denne piassen, vii 20 elever ekstra 
bli uten skoleplass neste är, sier Djupedokken. 

Med kinosjefstilling delt pa 
fern og null kroner tilbake 1 lorn-
meboka jobber kinokomitéen pa 
Flateby med idealisme og entusi-
asme. Det meste av fritiden ofres 
for a gi et best mulig filmtilbud. 
- Skal mer til enn a booke fume-

ne og kjØre  dem. Men det gir en 
tilfredsstillelse a vre med a byg-
ge opp floe, fá respons fra sam-
funnet og bevilgende myndighe-
ter, sier de til Vignett. 

Bare fornØyde  med a vise film i 
en mØrk  kinosal er de dog ikke. 
- Det levende bilde bØr brukes i 

en stØrre sammenheng, sier Brat-
hen og nevner de eksempelvis 
har arrangert eldretreff i sam-
arbeid med Pensjonistforeningen 
og Enebakk Husmorlag. 

Skolekino syns de er en viktig 
del av sin oppgave, og har ná Ut-
videt tilbudet til ogsa a omfatte 
rlingenskolene. 
VIDERE PLANER 

Barnehagene Ønsker de gi et 
tilbud, og Flateby Barnehage har 
sagt seg interesserte. - Ungene 
bØr fa komme hit og oppleve 
stemningen, fa en liten flik av de 
voksnes verden, sier Brãthen, og 
Furevik supplere det bØr komme 
inn som en naturlig del av det pe-
dagogiske tilbud. - Kunne for-
bredes i barnehagen og opp-
summeres etterpâ. 

Pa sykehjemmet er allerede en 
ambulerende filmfremvisning 
igang som et prØveprosjekt. Her 
skaffer kinokomitéeen til veie 
det tekniske utstyr og kataloger 
over filmer. Fremvisningen star 
sykehjemmet selv for. 
- Stiller oss ogsá àpne for lag- og 

foreninger. Har eksempelvis vrt 
i kontakt med Enebakk Musikk-
rád, og her kan vi gi tilbud om 
musikkfilmer. Er àpne for a lage 
et opplegg rundt det hele I stor-
salen, noe som lett kan la seg 
ordne ved a kombinere flatt gulv 
og arnfi. Om noen har idéer, vel 
da er det ikke oss det skal stá pa. 

KRISTENT BUDSKAP 
Ogsà filmer med kristne bud-

skap tror de det er behov for. - 
Kunne tenke oss a lage et semi-
nar om dette, sier Bráthen. - Re-
sultatet kunne kanskje bli en 
kristen filmuke. 

Astrid, Lindgren fyller 80 dette 
âret, og komitéen har planer om 

lage et opplegg ruridt dette. - 
Har vrt kontakt med skolekon-
toret, biblioteket og kultur-
kontoret om et samarbeid. Tenk-
te man kunne ha foredrag og 
diskutere. Pa skolene kanskje le-
se utdrag av forfatterens bØker 
eller skrive stiler. Vi kunne knyt-
te det levende bilde til. 

21.august er siste visningsdato 
pa kinoen fØr sommerferien. Da 
blir det to mâneder sommerferie 
fØr de igjen tar fatt 16.august. Ap-
ningen blir da storfilmen Kjr-
lighet trenger ingen ord. Den nye 
James Bond-filmen vises sá, bare 
to uke etter premiere i Oslo. 
30.august viser de Politiskolen 4 
og pa hØsten jobber de for a fa en 
norgespremiere. 

Lerermange1 har i de 
siste arene vrt et 
stort problem for 
mange skoler. Strom-
men Videregaende 
Skole (SVS) avd. Fla-
teby har pr. I dag in-
gen kvalifiserte hare-
re til undervisning i 
rettshere, informa-
sjonsbehandling, so-
sialØkonomi og mar-
kedsføring. Dette kan 
medføre at en kiasse 
legges ned neste sko-
lear, og da fortrinns-
vis markedsførings-
klassen. 

Skolen har gjen-
nom flere ar sØkt et-
ter kvalifiserte lere-
re til disse fagene, 
men dessverre har in-
gen meldt sin inter-
esse. 

InspektØren ved skolen Ka-
rl-Anne Baalsrud, er bekymret 
for situasjonen. Den eneste lre-
ren som har hatt ansvaret for un-
dervisning i to av fagene, har na 
sØkt om perrnisjon. Skolen blir 
da sa underbemannet at ned-
leggelse av en klasse blir eneste 
utvei, Pier Baalsrud. 

- En nedleggelse blir ikke av-
gjort fØrjuli/august, og deter fyi-
ket som skal treffe den endelige 
avgjØrelsen. SVS-avd. Flateby 
liar i sin innstilling til fylket 
foresiatt a avvente resultatet av  

fylkets søking etter lrere fra 
Sverige og Danmark. 

Tillitsvalgte ved skolen, Svein 
Erik Djupedokken, mener at der-
som det store overtidsarbeidet 
ved skolen fortsetter, vil flere av 
irerne fA store problerner. Dju-
pedokken papeker ogsa at lrer-
organisasjonen oppfordrer sine 
medlemmer til ikke a pata seg 
overtidsarbeide neste skolear. 

- Lrere som innehar full stil-
ling har som regel nok a gjøre, 
sier Djupedokken. 

- Bade Baalsrud og Djupedok-
ken haper pa sØkere, alie lrerne 
ved skolen Ønsker a opprettholde 
klassen, men de trenger kvali-
flsert hjelp. 

Dersorn ingen søker pa 
stillingen(e), vii det bli 20 frre 
Handel- og kontorplasser neste 
skolear. Vi kan berolige de som 
har sØkt pa skolen, dersom du 
liar kommet inn og klassen leg-
ges ned, vii du bli overfØrt til en 
annen skole. Vi oppfordrer folk  

fra Enebakk til a søke pa 5th-
linger, det er et fantastisk miii 0 
her og skolens elever iigger over 
gjennomsnittet pa landsbasis, Si-
der de to til Vignett. 

  

klasse legges ned? Manglerimpepe 

 

  



VENT TIL FLYKTNINGER 
- Vi er for defansive, er nødt til a s OSS 

villige til a motta flytninger/asylsøkere 
allerede i 1987. Uansett hva vi kan tilby 
sa er det et bedre alternativ a komme hit 
enn a were der de er. 

Dette sa Tom Nilsen(SV) da 
sak om mottak av Flytninger/ 
asylsØkere var oppe i kom-
munestyret mandag. I for-
mannskapet hadde man da 
gatt inn for a svare Statens 
flyktningesekretariat "vi ser 
mulighet for a motta nar for-
holdene lokait ligger til rette 
for det". - BØr ta imot flyt-
ninger i 1987, sa Nilsen og 
fremmet dette som forslag. 

Egil SØrensen sa det var 
mye sniking i kØen, og at 
kommunen derfor bare skal 
motta de som er tilvist av 
F.N's hØykommisr. Han 
mente de ikke nØdvendigvis 
trengte a opprette en flykt-
ningesekretr, men en eta-
bleringssekretr. Denne kun-
ne ogsâ veilede kommunens 
egne ungdommer som nâ ofte 
blir jaget Ut av hytteforhold. 

ningesekretr/konsulent. 

 

Han foreslo det forutsettes en 
veiledende folkeavstemming 
om flyktningemottak blant 
befolkningen i kommunen. 
Dette vil tas opp i formann-
skapet. 

Innstilling fra formannska-
pet ble vedtatt med to til-
leggspunkter fra Ap/V. Her 
ble det forutsatt boligene 
skaffes til veiei samarbeid 
med Stiftelsen Flyktninge-
boliger og administrasjons-
utvalget blir bedt om a for-
biede opprettelse av og Ut-
lysning av stilling som flyk- 

Hva er din mening om mot-
tak av flyktninger? Ring oss 
ikveld pa telefon 92 65 40. 
Telefonen er bemannet frem 
til. 21.30. 

Gammeldags St. Hanskveld 
m/trekkspillmusikk ar-
rangeres tirsdag 23/6 ki. 
19.00 ved Enebakk ung-
domsskole. 
Ta med gillmat, cam-
pingstoler (bord). 
Bàlet tennes ki. 21.00. 
(ValrforbehOld). 
Alle velkommen. 

Arr. Kirkebygdens Vet 

AKSJON MIU0 BIL 
Man menighetsrad 
har gitt kr 1.000,- 
og vi utfordrer 

Enebakk menighet til a gi. 

(Vignett tok kontakt med Enebakk syke- og al-
dershjem, der ble vi opplyst at det til ná var kom-
met inn kr 41.200,-.) 

Foig med 

nwrmiljoet 
LES 

iIgntt - Pettersson har navnedag i mor-
gen. 
- I all verden, er det Pettersson 
morgen? 

VIGNETT 

Tpesifpet millionhelop Pao sakslista 

Intet, vetak om 
M 

drettsanlegg 
- Denne salen mi-

ner meg om lekerom-
met til ungene, sa 
Christian 
Oppegârd(H). De ro-
ter utover helt til det 
er sá hãplØst uryddig 
at det er umulig a we-
re der lenger. Da ma 
de voksne komme a 
rydde opp for leken 
kan fortsette som for. 
Dette er den skjebnen 
vi har, og den far vi 
heller finne oss i. 

Kommentaren er hentet fra 
mandagens kommunestyremØte, 
sak om idrettsanlegg pa Flateby. 
Men utsagnet speilet ogsá til-
bake pa de foregâende saker, for 
dette var ikke det eneste storpro-
sjekt som var oppe pa dette ma-
ratonmØtet i herredsstyresalen. 
Pa sakslista stod ogsâ blant an-
net sosial- og helsesenter/ hoved-
biblioktek-utvidelse av herreds-
huset, opprustning av Vidotta, 
tilbakefØring av psykisk utvik-
lingshemmede og mottak av 
flyktninger/asylsØkere. 	Rad- 
mannen kunne bare bekrefte at 
summene nok kom opp i et tresi- 

- Dette er virkelig for râ- 
flott, 	sa 	Egil 
SØrensen(FrP) da kom- 
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fret millionbelØp. 

OLE BRUM? 
Heller ikke denne gang ble det 

fattet noe endelig vedtak i sak 
om idrettsanlegg pa Flateby. Av-
stemming om vaig av idrettshall 
ga ikke kvalifisert flertall for no-
en av de tre forslag som var frem-
met. 

Thorvald Ungersness(Sp) sa I 
sitt innlegg de sâ behovet for en 
idrettshall pa Flateby, men at 
den resterende del av prosjektet 
var butt for ambisiØst og 
omfattende. - Vi kan ikke som 
Ole Brum bare fortsette a si ja 
takk, sa han og fremmet sitt for-
Slag fra formannskapet. Dette sa 
at i det videre planarbeid inna-
rbeides hallalternativ A(uten 
kjelleretasje), nâr dette lar seg 
innpasse 	 i 
LTBLangtidsbudsjettet). 

Tom Nilsen(Sv) mente ogsá at 
det nâ var pa tide a si stopp. - 
Det er ikke denne typen idretts-
anlegg vi har brukt for, sa han og 
fremmet et forslag der punkt en 
lØd som flertalisinnstillingen fra 
formannskapet. Her slutter man 
seg i prinsippet til det forelig-
gende planforsiag. Videre at hall 
A skulle ligge til grunn for det vi-
dere arbeid. Dette I motsetning 
til flertallsinnstillingen der man 
gikk inn for de tekniske planer 

munens kunstprosjekt 
stod for tur. - Fremmer 
forslag om at de to bilder 
signert Erling Enger set-
ges til høyestbydene,  og 
at inntektene gár til mini-
buss ved Enebakk syke-
og aldershjem. 

- Allerede i 1981 ble det fattet 
vedtak om a vurdere muiigheten 
for a tilfØre og sikre kommunen 
arbeider av Erling Enger, sa Lu-
cie Paus Falck i sin innledning 
om prosjektet. - Da vi i vinter 
flkk tilbuci om to bilder reagerte 
vi raskt og gikk til innkjØp av  

for begge hallalternativer over-
sendes STUI for godkjenneise. 
NY AVSTEMNING 

Helge Nilsen(V) mente det er 
viktig a bândlegge det pianlagte 
areale til idrettsanlegg. Han 
nevnte hallen kanskje var det 
fØrste byggetrinn til en kom-
mende skole eller kirke der oppe. 
Og fremmet et nytt forslag i trâd 
med flertaiisinnstillingen, men 
valgte hallaiternativ A. 
- Sirumpa, var SØrensens  kom-

mentar fra den ytterSte 
hØyreving. - Det er driftskostna-
dene som tar knekken pa kom-
munen, ikke investeringer. 

Aystemming ble foretatt punk-
tvis, og tretten stemte mot a 
Slutte seg til det fremlagte plan-
forslag i prinsippet, og at dette 
skulle legges til grunn for det vi-
dere arbeid. Dette var repre-
sentantene i HØyre,  Senterpar-
tiet og Kristlig Folkeparti. 

I det neste punktet stemte tre 
for forslaget fremmet av Venstres 
Helge Nilsen, 14 for videre plan-
1egginen med tanke pa hail A og 
16 for a oversende de tekriiske 
planer for begge haller til STUI. 
Avstemmingen ga ikke kvali-
fisert fiertail, og saken vii komme 
opp pa et ekstraorinrt kom-
munestyre om fjorten dager. 

maleriene. Kunne tenke meg et 
Enger-prosjekt fullfØres i 1999. 
100 ar etter hans fØdsel og at det 
vurderes kontakt ogsa med an-
dre annerkjente kunstnere med 
tilknytning til Enebakk. 

Jan østreng(H) sa dette ogsâ 
matte ses pa som en investering, 
men at det hele var noksa am-
bisiØst lagt opp. - Vi ma gjerne 
anskaffe kunst, men med hensyn 
til kommunens Økonomi og an-
dre viktige saker, sa han. 

Prosjektet ble vedtatt mot tre 
stemmer fra Frp's representan-
ter. 

SØrensen om kunstprosjekt: 

SELG BILDER-KJØP MINIBUSS! 

Nei til vidotta sa 
FrarnskrittspartietT 

Nei til Vidotta, sa Egil 
Sørensen(FrP), midlene 
bØr gá til idrettsanlegget 
pa Flateby. 

Opprustning av Vidotta har 
gatt over en del ar. Kostnadso-
verslag ble laget i 1982, dette lØd 
pa 294 000. Det anbud som na for-
eligger fra Per Kr. Fossum er nes-
ten tre ganger dyrere. 
- Er bare a bite i eplet som er 

bhtt forholdsvis stort og surt 
etterhvert, sa Asmund Jahr(H). 

Dag Skaug(A) kunne bare hen-
stilie om at arbeidet nâ ble 
igangsatt snarest. 

Det ble vedtatt mot tre stem-
mer fra FrP anbudet fra Fossum 
aksepteres og at de bud-
sjettmessige forhold/finansiering 
tas opp i egen sak nar dtte er 
nrmere avklart. Videre at me-
rutgifter i forhold til tidligere 
kostnadsoverslag dekkes ved 
opptak av lan og at arbeidet ikke 
igangsettes fØr fullfinansiering 
av prosjektet er sikret. 
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VIGNETT 

SPORT SPORT . SPORT- 

P epl ässimFikk and 	NM Enebakks Sma0pikep 

Vi bringer her en resultatover-
sikt for Enebakks smâpiker. 
Serie 
Ull/Kisa-Enebakk 3-0 
Skjedsmo-Enebakk 4-2 
Nittedal-Enebakk 2-1 
Nannestad-Enebakk 2-0 
Lørenskog-Enebakk 2-1 
Kurland-Enebakk 4-0 

Sparebank-cupen i Ra1ingen 
Kolll-Enebakk 1-0 
AurskIFinstadbro-Enebakk 0-2 

Rlingen-Enebakk 1-0 

Trener: Svein Buer 
Oppmann: Bodil Johansen 

Med pa laget: Hilde Andersen, 
Pia-Lill Andersen, Kari Merete 
Myhr, Hege Engerholm, Olaug 
Breyer, Ellen Buuer, Merete 
Svendsen, Nina Tonerud, Linda 
Johnsrud, Hege Anita Johansen, 
Sin Marsdal, Monica Buer, Gry 
Nilsen og Kristin Torstveit. 

Elsa og Line fzkk andreplass i NM sammen med defern  andre jentene i Kolbotns Juni-
ortropp. 

Andreplass I NM 
fikk Kolbotns juni-
ortropp i RS (Ryt- 

misk Sportsgymna- 
stikk), med i troppen 
var ytrejentene Elsa 

Fersk fisk 
hver onsdag 
	I 

cf  
4 

Ege(15) og Line 
Simonsen(13). 
- Det viktigste er 

kropps- og apparat-
beherskelse, sier jen-
tene som fern dager i 
uka reiser til Kolbotn 
eller Hoimlia for a 
trene. Tre timer tar 
Økta, dertil kan man 
plusse pa det samme 
timeantall i reisetid. 

Allerede som fireâring startet 
Line a danse ballett, Elsa be-
gynte a turne da bun var átte. 
Sammen fortsatte de med RS, 
men savnet litt en konkurranstr-
opp i Driv. Jentene var derfor ik-
ke vanskelige a be da treneren 
Inger Key spurte om de ikke yule 
begynne 	i 	Kolbotns 
konkurransetropp. - Blir ikke lei 
selv om det er mye trening og 
lang reise, sier Line. - Klart det 
er vanskelig enkelte ganger, men 
det gielder ikke a gi opp. Og da 
konkurransene begynte sá vi hva 
vi hadde trent til. Spesielt moro 
var det avslutningen pa seson-
gen gikk sâ bra, andreplass i NM. 

Idpettsgiedel. 

n  

Annonsering 
er aktiv 

markedsforing 

'01'rotleff 

-ditt talerOr 

Hver mandag 

KNEIPP for 4S5pr. stk. 

'7'VIllIam 
61?aa land 

EFTF. 
1913 DaIefjerdugen - 

hf. 02) 92 6201 

Sang, smil og klapp, 
hjul pa matte, synkronis-
ke bevegelser til musikk. 
Ulike var turnprogram-
mene som ble vist pa 
Hauglia lørdag. Da ble en 
turnoppvisning arrangert 
i ElF's regi og foruten si-
ne egne utØvere var Drivs 
RS-tropp, gutter og jenter 
9-16 invitert. 

Arrangementet som er 
en arlig foreteelse startet 
med marsjering fra gren-
desenteret, og her var det 
Enebakk Janitsjar som 
fØrte ann. Vel oppe pa 

skole ble stereonalegget 
igangsatt, og de ulike par-
tier viste noen av sine 
kunster. Pa sidelinjen 
fulgte ivrige foreidre med 
i aktivitetene, og mange 
var det som foreviget sine 
hápefulle pa matta. 

Og mens de yngste sb 
hjul og viste sine akro-
batiske Øvelser, hørte 
Ragnar 	Stensli 	i 
høytalern. — GØy a se slik 
idrettsglede. Den er det 
aitfor bite av i várt alvor-
lige samfunn. 



VIG N ETT 

Flott arrangement! 

Flott er det i Enebakks skoger! 

R 

IPONEREND] 

Leder i Enebakk Historielag Barthold ButenschØnforai 

Nils Kiaveness ga tilhØrerne trekkfra gardens historie 

Fra atten mane-
der til langt over 
pens jonistgrensa 
var de 204 som full-
forte ârets Planke-
marsj. Med termos 
i sekken og sansene 
âpne for den her-
lige og naturskjØn-
ne løypa,  vandret 
de pa disse histo-
riske stier. For her 
var engang veien 
fra Enebakk til 
Kristiania. 

LØypa fulgte samme trasé som 
de fern tidligere âr. Denne kunne 
Gunnar Fjellstad i Ytre Enebakk 
Arbeiderpartilag fortelle var lagt 
opp etter den garnie plankeveien 
til Kristiania. Vel ble denne kun 
brukt pa vinterstid, men i begge 
ender var man inne pa den sam- 

me veien. Deltagerne startet pa 
Herredshuset og fulgte først riks-
veien til Ekeberg. Ved bruket 
svingte man til hØyre  og forsatte 
til BØrter. Her traff Vignett pa 
Jenny Jansen71) sammen med 
datteren Britt Schjerven(31) og 
datterdatteren Linn pa 10 âr. 
Disse hadde tatt seg en liten rast 
med termos og matpakke. - Har 
tidligere jar lØpt Grete Waitz-
lØpet og Jentejoggen fortalt de 
tre sprekingene. Og mormor sa 
hun tar del i slike arrangernenter 
for a holde seg i form. - PrØver a 
fâ med noen venninder pa mm 
egen alder, men det er ikke ràd. 

MATSTASJON 
LØypa fortsatte i herlig, kupert 

skogstereng. Etter en bratt stig-
fling kom man opp pa en hØyde 
med utrolig utsikt over BØrter-
vann. Her er det mange som tok 
seg god tid, og man var skjØnt 
enige om hvor fiott det var. - 
Hvorfor reise bort, vi har jo den 
fineste marka som er her i Ene-
bakk, var en av kommentarene. 

LØypa fortsatte videre mot 
RausjØ.— Et flott arrangement, 
en herlig avkoblig er setninger vi 
hØrte. Noen kilometer fra inn-
komsten er det rnatstasjon. Her 
har Erik Holm brakt med seg saft 
og appelsiner til rØdkinnede og 
pesended forbipasserende. 

HESTENE KOM IKKE 
Inne i mál var det 'Inedaije og 
merker til alle, og Gunnar Fjell-
stad kunne si seg fornøyd med 
opprnØtet. - Med alt det som 
skjedde pa andre fronter i bygda 
idag, ma vi absolutt Si det er bra. 
Han berØmmer at det var sá 
mange barn som gikk marsjen, 
vel 50 og takker alle som hjalp til 
for innsatsen. 
Like rosende er dog ikke hans 

ord til Ytre Enebakk KjØre- og 
Rideklubb. Disse skulle frakte de 
handikapede fra Fjell, men meld-
te avbud i siste liten. - En skuff-
else for de som hadde mØtt frem, 
men de tok det tint. Ble kjØrt til 
Bysthermasan og gikk derfra 
og tilbake, sa han. 

Et festspill pa Ró-
merike, jo det kan 
man med samvittig-
heten i behold kalle 
Romerike 	Histo- 
rielags sommerstev-
ne sØndag. Rikholdig 
og imponerende var 
programmet som 
Enebakks lokallag 
stod for. I tillegg til 
en rekke interessante 
foredrag omfattet det 

blant annet omvis-
fling pa Ekeberg 
Gird og sanger ved 
Marit Osnes AambØ. 

Báde av lokalbefolkning og 
medlemmer av Historielaget var 
det mange som nyttet anlednin-
gen til a ta Ekeberg nrmere i 
Øyesyn sØndag. pa den impone-
rende eiendom ble man Ønsket 
velkommen med folkedans av 
den bunadkledde leikaringen Ig-
nar i tunet. Deretter gikk fØlget 
inn i den meget spesielle hagen 
med statuer, vannarrangementer 

Jenv Jansen sammen med datteren Britt og datterdatteren Linn tok en rast ved BØr-
tcrvaitn. 
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Flott jU0IIeUM331CVflt; ME 

Veterankorpset. Det var disse som var med fra den spede begynnelse. Et hyg-
gelig innslag i jubileumsstevnet. 

leikaringen Ignar pàEkeberg Gárd. 

og platáer. Her ventet eieren Nils 
Kiaveness pa terassen og han 
ortalte trekk fra brukets histo-

ne. Fra den gang Holm JØlsen og 
datter Ragnhild bodden der, til 
hans slekt tok over i 1914. - Ba-
de hovedhuset og haven ble for-
andret mens min far og bestefar 
var her, sa han. - Er derfor lite 
igjen som det var da forfatterin-
nen bodde her. 

Man kunne deretter ta en tur 
rundt i lunden som blant annet 
gjemte et gammelt gravkammer. 
Her var ingen andre forandringer 
gjort enn hva naturen selv stod 
for. 

GUDSTJENESTE 
Men frorut for dette hadde pro-

grammet vrt langt og omfat-
tende. Dagen startet med guds-
tjeneste i Enebakk Kirke, Og her 
var det Steinar Heigheim som 
forettet mens Ytre Enebakk mi-
sjonskor sang. En orientering om 
den gamle steinkirken ble gitt, 
og deretter fortsatte fØlget til 
bygdetunet der Ulf Oppegard og 
Ole Weng fortalte om tunet og 
gjendstanssamlingen. 

I Enebakk Herredshus ble det 
servert kaffe fØr ordfØrer Lucie 
Paus Faick orientete om Ene-
bakk idag. Marit Osnes AambØ 
sang deretter med sin store rØst 
syv sanger av David Monrad Jo-
hansen akkopagnert av sin mann 
Arild AambØ pa kiaver. Dette 
ble etterfulgt av et interessante 
foredrag om AsbjØrn DØrums-
gard av leder i Enebakk Histo-
rielag Barthold ButenschØn. 

RAGNHILD JØLSEN 
- Regner Ragnhild JØlsen for a 

vre en av de aller stØrste, dere I 
Enebakk skal vare stolte, sa for-
fatter Ase-Marie Nesse. Hun har 
blant annet skrevet om enebakk-
kunstneren i Norske Forfatteres 
Litteraturhistorie og er selv kjent 
for sin formfulle diktning. Leven-
de og intenst káserte hun om for-
fatteren, om hennes liv pa Eke-
berg og bØkene hun skrev. - Li-
vet var en glØdende valmue i 
hennes bryst. Tidlig begynte hun 
A skrive med en forunderlig in-
tensitet og kiarsynthet. - En 
valmue visner ikke, den gløder 
en stund og sluktner, sa hun 
blant annet. 

Den begivenhetsrike sØndag 
ble avsluttet med middag etter-
fulgt av ársmøte. 

Hele Kirkebygden 
gjenlØd av glad 
korpsmusikk, da Ene- 
bakk 	skolemusik- 
korps sØndag etter-
middag avviklet sitt 
304rsjubileums stev-
ne. Og selv om som-
meren heller ikke 
denne sØndagen sb 
helt til, var det nâ i 
alle fall oppholdsver 
hele stevnet igjen-
nom. Seks korps var 
med pa a kaste glans 
over jubilanten, som 
for Øvrig er Enebakks 
eldste korps. 

Det hele startet med korps-
musikk rundt i de forskjellige 
boligomrâdene i Kirkebyg- 

den. Hvert korps fikk sitt om-
râd Grenda gjenlØd av glad 
k rpsmusikk en time til ende 
innen det var kiart for inn-
mrsjen til stevneplassen - 
Enebakk Ungdomsskole. I 
innmarsjen var det lagt inn 
marsjkonkurranse - det 
gjaldt a time innmarsjnum-
meret med tilmált avstand 
og stoppe pa et avmerket 
punkt. Det ble Enebakk Ja-
nitsjar som gikk av med seie-
ren, tett etterfulgt av Stran-
den Skolemusikkorps. 

Det var fort opp seks delta-
kerkorps I programmet. Stor 
var overraskelsen derfor da 
de seks var vel i mâl pa 
stevneplassen, og det likevel 
lØd taktfaste trommeslag pa 
vei inn mot skolen. Og der 
kom de - veteranene som var 
med i korpset dengang. An-
fØrt av bunadskledde <<flagg-
darner>> marsjerte de inn pa 
stevneplassen i sine nye sorte 
og hvite antrekk med sorte  

silkeslØyfer i halsen og ele-
gant strâhatt som prikken 
over i'en. Og sannelig iãt det 
heller ikke verst. Til tross for 
betroelser fra flere om at in-
strurnentet hadde hvilt helt 
fra dengang, og til tidlig i yin-
ter, da man besluttet a starte 
Øvelser med tanke pa mar-
kering ved jubileet. Hver 
mandag utover vinteren har 
de trauste musmkantene hatt 
Øvelse for a komme i takt 
med gamle kunster. 

Konsertnummer 	med 
<>gamlekorpset>> og dagens 
musikanter i Enebakk skole-
musikkorps ble det ogsâ. Det 
forlød at de ikke hadde Øvd 
pa dette samspillet, men vi er 
enig med konferansier Karin 
Myhrer, som mente at dette 
matte vre en sannhet med 
modiflkasjoner. Det gror I 
sannhet godt i Kirkebygdens 
korpsmiljØ, og vi kan bare til-
fØye: Vel blast - og tillykke 
med jubileet. 

Jubilantene pa vei opp mot stevneplassen. Flokken har vokst i løpet av det sis-
te halvâret, og korpset er absolutt iframgang. 



Mette's Härdesign 
DAME-!HERREFRISØR 

har flyttet til 
2. etg. pa  
Bekkevold i 
Ytre Enebakk. 
Apningstider: 
(Hver dag unntatt 
mand.) 
ki. 10.00-20.00. 
Annenhver lØrd. 
ki. 9.00-14.00. 

hF. 92 55 50 

Sommer 
pa -Posten 

o 
Regn elier sol, det er SOMMER PA 
POSTEN. 
I kommende uke vii det vre ekstra 
mye <<Sommer> PA postkontorene i 
Enebakk. 

Veikommen til en hyggelig postprat. 

Hilsen personalet 
ved postkontorene 

I Enebakk kommune 

Stranden 1, 0250 Oslo 2 
TIf.: (02) 36 29 55 1(02) 92 47 81 (priv.) 

Bortkommet 
Brun kvige med litt hvitt i panna, bortkommet fra havn 
Gjestang, Fossumvika, Flateby. 
Mulige opplysninger tlf. 92 80 88. 	

Gustav Sikkerbøl 

Enebakk Bygdetun 
holder Spent for omvisning fØigende søndager i lØpet 
av sommeren: 
21. juni, 5. juli, 26. juli, 9. aug., 23. aug.. 30. aug., i ti-
den ki. 12.00-15.00. 
Ellers etter avtaie med kulturkontoret, tif. 92 60 60. 

STILLING SØKES 

Dagmamma ledig 
Flytter til Flateby i juli, bar to gutter seiv, 4 Sr og 8 
mndr., vii gjerne ha to/tre dagbarn, heist over bieiesta-
diet. Kan tiiby et trygt og stabiit miijØ, og fine uteieke-
muiigheter. 

Kont. meg pa tlf. 07/82 7108, for 15. juli. Senere Skaugv. 
57. 

TIL SAWS 

Enebolig Flateby 
Frittliggende enebolig til saigs. 
Byg. i 1970, 198 m2  br pS to plan. 

U.etg.: Gang, vasker., 4 boder, peisestue. 

1. etg.: Entré, hail, WC, bad, tre soverom, stue 
mlutg. terrasse. 1157 m2  opparbeidet tomt. 

Dobbel garasje mlinnl. strØm. 

Verdit. kr 975.000.-. Lánet. kr 825.000,-. 

Eier kan kont. for visning. 
Adr. Pettersen, Haugv. 29, tif. 92 85 23. 

ADV. HELGE A. TRYTI'S EIENDOMSKONTOR 

STILLING LEDIG 

Lakkering 
avalle

FIR  typer101 
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Oppretting 
av smâskader 

Rustskader 

Rim elige p riser 
Apn.t. kI. 7.00-17.00 
Lor. kI. 9.00-14.00 

TIf. 92 89 93 

sØker 

voksen husmor 
som liker a lage mat 

for snarlig tiltredeise. 
LØnn etter avtale. 

Henv. Enger - tif. 92 55 00 

VIGNETT 

I 

Gran i hagen 
Granen er et viktig innsiag i 

det norske landskapet,. og det er 
vanhig gran og sibirgran, som 
vokser viii her. Eiiers omfatter 
slekten om lag 50 arter, alle 
eviggrønne, høye elier middeis-
høye med kjegleformet krone. 

Dc fleste arter er viktige 
skogstrr og ypperiige parkter, 
men blir for store for mindre ha-
ger, skriver Jozef Batta i en artik-
kei om gran i juninummeret av 
Norsk Hagetidend som er Hage-
seiskapets mediemsbiad. Han 
siâr imidiertid et slag for nye 
kuitivarer som passer i hager, 
men som er sã lite prøvd her I 
landet at en ma spørre i nrmeste 
pianteskoie for i f°i vite hvordan 
de trives under iokale forhold. 

Nye veier I 
forebyggende 
barneverns- 
arbeid 

Sosialdepartementet vii invitere 
4 kommuner til a vre med i et 
forsøksprosjekt for 5 prove Ut nye 
modeller for forebyggende bar-
nevern. I to av kommunene skal 
ogsã idrettsbevegeisen inviteres 
til a delta i prosjektet. 

Det er enna ikke kiart hviike fire 
kommuner som blir vaigt Ut. 
Men forsøkskommunene bør ha 
overskudd og interesse for i dri-
ve forebyggende arbeid i barne-
vernet. Sosialdepartementet har 
satt av 2,2 mill. kr  til prosjektet i 
1987. Pengene skal brukes til a 
stØtte forsØkskomrnunene, og til 
prosjekthjeip. 
Kommunene skal seiv foresià 

hvilke tiltak de ønsker i°i priorite-
re. Det kan f.eks. were ettermid-
dagshjem, matombringing til 
vanskel igstilte 	barnefamii icr. 
styrking av husniorvikarordnin-
gen elier stØrre bruk av den kom-
munaie vaktmesterordning. Eller 
heit andre tiltak. Hensikten med 
prosjektet er S finne frem til av-
iastnings- og omsorgstiibud til 
smSbarnsfamiiier som har det 
vanskelig. MSiet er S forebygge 
barnemishandling og omsorgs-
svikt. Og forhindre at barn mS 
fjernes fra sin famiiie. 

Hele 64 prosent 
til restauranten 

Kjøper du en halvliter øi p5 en 
restaurant til 33 kroner betaier du 
64 prosent av summen til restau-
ranten og 29 prosent til staten. 
Bare 7 prosent gar til bryggeriet. 
I kroner blir dette: Staten f5r 9.45 
kroner, restauranten 21. 14 kro-
ner og bryggeriet 2.41 kroner. 
Dette er en typisk fordeling for 
pus, i følge Den norske Bryg-
geriforening. Men det fore-
kommer selvsagt variasjoner. 
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Bruk VARMEKONTO hos TEXACO  

• AUTODIESEL• 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 92 26 10 

SALG PA ALLE 
SOMMERVARER 

0 
•• 	a. 

30% *e  

••.••• 

Moen stativer med 
BURSER, SKJORTER, AMPERE 

Sommertid fra 15/6 
Man.-ons 	 9.00-16.00 
Tordag 	  9.00-17.00 
Fredag 	  9.00-16.00 
Lordag 	  9.00-13.00 

LAVPRIS 
IJ.rEIOaT 

__ R.$ Ypkeskimp 
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG 

TELEFON (02) 88 81 54 

Wrangler 

Suksessen fortsetter hos 

KATALOGGROSSISTEN 
v/Stromrnen Storsenter 

KUER OG UTSTYR 
TIL HELE FAMJLIEN 

UKENS TILBUD 
* Mengder av hàndklaer til 

meget bra priser. 
* LEVIS's 501 	kr. 2691- 
* 3-MANNS TELT kr. 349,-
* LJERBELTER, fra kr. 19,- 

katalqg 
g rossisten 

TIf. 06/8198 20 
Apningstider: Mand.— fred. 10.00-20.00 

Lord. 9.00-15.00 
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SKI RENSEAI/FOLIO GAR DEROBESEA VICE 
Ny adresse: Nordbyveierl 53,1400 Ski. TIf. 87 25 85 

t144 0.00 -4-30 

REN1M(L 
-=- 

OPP8EVARIN 
I NNLEVERING 
	 YAM 

OPPHORSSAW 
SHOSHOPP'en fortsetter 

Priseks.: 

Seilersko 1501.  KUN KR. 
Joggesko 79 KUN KR. 

SKO-SHOPP'en 
TIf. 88 86 21 - Spydeberg 

5andfieliic 
HUNDESENTER 
~15% pa alt 

HESTEUTSTYR 
Butikken for den 

kresne hunde-, heste- 
og katte-eier 

KLIPP/TRIMMING AV DE 
FLESTE HUNDERASER 

Kvalitet til fornuftige 
priser 

Sandtield's Hundesenter, Lovstadfeltet, 1820 Spydeberg 
(Haléns Skofabrikk) - tlf. 02188 87 75 i 

VIGNETT 

Motto med 
salong 
pa Bekkelaget 

I ander etasje pa 
Bekkelaget er det ná 
butt frisØrsalong. Det 
er 24 àr gamle Mette 
Laustsen som har 
flyttet sin virksomhet 
fra Ràdyrveien i Ytre 
til lokalene mellom 
Pers GatekjØkken og 
Sykehjemmet. - Hal' 
vrt bra med kunder, 
og tror det nesten 
skal bli lettere a drive 
salongen her. Behol-
der de faste kundene i 
Ytre, i tillegg kommer 
folk fra Kirkebygda 
og Dalefjerdingen. 
Rett ved hovedveien 
ligger det, og folk har 
jo stort sett bil. Dess-
uten stopper jo bus-
sen her. 

Mette har pa tross 
av sin unge alder al-
lerede lang erfaring 
innen bransjen. Hun 
klipper sàvel mann 
som kvinner og farger 
I tillegg vipper og 
bryn. - Tar ogsá hull 
i Ørene og selger 
shampoo, gele og an-
net. Etterhvert vil jeg 
ta inn mer av make 
up og biokosmetikk. 
Og om det gár bra har 
jeg planer o 
ei solseng ti 

Vignett Ørsker Met- 
te lykke til! 	 

in a ±jpe 
I hØsten. 



DEN BESTE 
BEHANDIIING 
.DU KANGI 

HUSET DITT! 

- Oijedekkbeisen 
trenger inn og 

beskytter i dybden. 

- dekkbeisen gir 
den vrbestandige 

overt laten. 

03/84 13 00 

S/ETHERS 
FARGEHANDEL A/S 

Brogt. 10 - Li!lestrom 
TIf. 81 3857 

FOLLO S-LAG 
Jernbanevn. 16, 1400 Ski  -  TIf. 8733 29 

kjempetilbud 
pa tunge MC'er 

Vi er pa flyttefot og sel-
ger ut váre tunge Suzu-
ki'er og Yamaha'er til 
nesten <<nettopris>> - 
Stikk innom i tiden 
12-26. juni og fã et skik-
kelig tilbud. Ogsà gode 
tilbud pa mopeder. 

Rune Bergs 
Motor og Sport A/S 
Strømsvn. 21, Strømmen 
Tif. 06/8154 23-8154 24 

VI G N ETT 

Storgt. 23. Lillestrorn 
Tlf.06/81 1542 SPORT & FRITID  

Helly Hansen 
seilervest 

IF UVERb rn14bp 
JUNI=TILBUDI. 

er luksus-utgaven av Art nye kløkken.  leveres helt 
hvitt eller med grâ dekor-spor i fyllingen. Det er 
lyst og elegant, et riktig delikat rom 
som gjør kjøkkenet til en 
naturlig samlingsplass. 

Og Hvit Stil gjor 
resten av kjokkenet 
svrt sâ enkelt a innrede. Ser det dyrt ut? 
Kontakt oss - vi tror du vii bli gledelig overrasket! 

Apningsticier: 8.30 - 16.00, torsdag til 17.00 
lordag til 13.00. 

ff VV BlackWatne 
ASKIM, Osloveien 91. TIf. 02/88 25 92 

LAGERSALG 
Kim sko og utstyrs- 

varer for hele familien 
(Kjelleren pa Foflo S-lag) 

INNGANG 

......... 
.U$I!!ss.o?IsIIsIuII  

t4  

KUNNGJORINGER 

Bli med og lag nrradio! 
Enebakk Vestre tilbyr lag og foreninger i bygda A lage si-
ne egne programmer til den lokale nrradioen i Ene-
bakk 28-30. august. Dersom du har ideer, ta kontakt 
snarest med Helge Nilsen, tif. 92 5126, Grevlingv. 65, 
1914 Ytre Enebakk. 

BOLIG SØKES 

ENSI1g ung dame 
trenger et sted a bo. Begynner som 1rer ved Enebakk 
ungd.skole til hØsten. Trenger hybelleilighet el. 

Henv. tif. 05/10 0183, 
oppgi ditt tlf.nr., jeg ringer tilbake 

APNINGSTIDER: 
9.00-16.30 

Tors. 9.00-19.00 
Lord. 9.00-14.00 

BARNEVOGNER 
Leker 	Dukkevogner 

Barnestoler 	Barne bilstoler 

Senger 	Sengetoy 

Lekegrinder Stellebord 
Babyposer 	Babytoy 0-2 àr 

Alt til bab yen - til lave priser 

Bitteoliten  
Barneutstyr -- Sikririgsutstyr 

Furuvn. 1 - 1800 Askim 
v/Folkets Hus, tlf. 02/88 26 97 

Kontakt oss dersnm D 
vii ha opplysnhi
elier trenger 

rger 

Pu • nktlig levering, 
go 
ko 
pri

de materialer og 
nkurrerende 
ser er var 

màlsetning 

Iettbefo,, 
Mysen 02-890311 
Mysen 02-890311 ._- 
Hob 4 	0-92 1139 
Vestby 02-950741  

1850 MYSEN 

NA MED LPRDAG$APENT 

Onsdag og torsdag 
kI. 10-19 

Teefonec: Konlor 
Fabiikk 
Fabrci 
Fabrikk 



NA KR. 1199001111111111 

Sommertilbud Tiki hj.bue i rod hud/sort stoff. 
Veil. pris 17 112,- 

VIGN Eli 

HUSK BILAUKSJON 

( 	\.ASKIM 
BILERI 

L- ----A 	ALLE • • 	PRISKLASSER 

NB! Hver fredag M. 18.30 
PrøvekjOring 09 besiktigelse hver dag 

STEDET FOR DET GODE BILKJOP! 

hF. 88 08 96 

CIReparer 
dine 
sko 
hos 

a.s sko-rep 
1400 Ski, Parkaksen 

TIf. 87 53 77 	} 

Kj'*okken i riseboertre??? 
Kom og se selv. 

iddbo-en stil i tre 

Velkommen til var 
interio rforretning 

I Ski sentrum! 

41 

pa 
 2O%tabatt 
add kwadaaw 

op 	dd /ii6Ia. 
(Iê$4 izellgekgadar('(Jka,f 

Jce iie 2ooAgihkaI.ee 
i Jdc€Iz. I4fliulecdIL  bla-: 
Jcike,ftaizi4e o dvz5ke kfr44, 
gadeobe.tap, .$egcappe iJaa4nlJn. 
NYREP £cce aeactW.ec tce.' 

KJOKKEN .GARDEROBEFURUMOBLER 

idembo a. s 
Ta  01  ldrettsvn.14 -1400 Ski - TIf. 873665 

SOLI-IEIMSGT. I (MEIERIGARDEN) LILLESTROM 

SIVESIND 
KJOKKENSENTER 

Sivesind Provence. Rett og slett en norsk kjokken-
sensasjon. Et helt kjokken i kirsebrtre! Skal du ha 
-nytt kjokken, ma du se dette. 

UTSTILLINGS- 	0/ 
KJOKKEN 	 /0 

Se var stand pa Landbruksveka i halt F. 

IANDBRU<SVEKA 
13:21. juni.Heflerudsletta,Skedsmo 

TLF. 06/81 91 70 

::..• 

Sivesind Provence - iekte kirsebartre 

KIRKEVEIEN 

Ski Torg 

IDR ET iS V N. 

TORGVE EN 
iTJ 

P 

idëbo 
z > 
w 

E74 

MATJORD 
Harpet og gjodslet, 

selges tilkjort 

TIf. 92 49 20 S 

BRir1t' 

IT 

Helt fly toff og moderne mo-
del!. Salongen leveres med 
friske kombinasfoner i hud/ 
stoff. 

Apningstider: Man.—fred. kI. 10.00-19.00 
br. 	kI. 9.00-14.001. (06) 87 65 05 

Pris pa stol: kr. 3996.- 
MORSTAD MOB ELSE NIER 

SKEDSMOKORSET 

M)S 	

SHELL 
ES 

15. mm. fre økern I 

SHELL 

CSTAD MOBEL 

ENTER 
2020 Skedsmokorset 



Alt / hageutstyr, skogs- og verneutstyr. 

Saig og utleie av Jobu, vedkloyver. 
Saig og utleie av Ariens jordfreser. 

Utleie av kappsag. 
Utlele av komprimeringsmaskin og steinkutter. 

TIf. 02/92 80 13 

Sommertid fra og med mand. 15/6-87. 
Mand., tirsd., onsd. og fred. kI. 10.00 - 16.00. 

Torsd. kI. 10.00 - 19.00. 
LØRDAG STENGT. 

10% 
0  pa alle 

varer 
som f ra 

for ikke er 
nedsatt 

-SALG 
HERRE- 

SKJORTER 
for innt. 289 

NA KUN 98M 

HERRE 
SYRKEL- 

51(0 

KUN 147.- 

  

KJEMPESTORT 
<<RESTESTATIV> 

med DAMEKLR 

NA KUN 169.  
UANSETT FORPRIS 

BASKETSKO 
	

DAME- 
stoff 
	

PUMPS 

KUN 49i 	KUN 98.- 
STOR PARKERING 

STOFFSKO 

H 
H 

rcrictjd a,.. 
.GODE ii 

SOMMER- il 
TILBUD ii 

4 
MED H 

H 

H 

VIGNETT 

Legesenteret ?er stengt den 23. og 
24.6. 
Hâper a vre i orden 
i nye og bedre former 

den 25/6. 

Akutt legehjelp 
Henvendelse 

Kommunen/vaktsentralen 

VETERINIER 
Skedsmo Dyreklinikk 
Riis gârd, KJELLER 
(Skiltet fra Fetvn. v/flyplassen) 

Apent fra morgen til kved 
hele uken unntatt or/son. 

TmeavtaIe 
tlf, 06/87 81 92 

RING Alt i glass 

87 12 30! 

SUBARLJ 
BRUKTBILER 

86 Subaru Justy 61 4WD 	  93.990 
85 Subaru 1 .6 DL Sedan 	  89.440 
85 Toyota Carina 11 	  112.440 
84 Citroen BX 16 TRS 	  83.300 
84 Citroen BX 16 TRS 	  83.300 
84 Citroen BX 16 TRS 	  83.300 
82 Subaru Pick-up rn/sun-top 	  46.360 
82 Datsun Cherry 1400 61, 3-dørs 	 47.280 
81 Ford Fiesta 1.1 	  41.600 
81 Citroen GSA X3 	  24.280 
80 Citroen GSA Club 	  30.280 
80 Subaru 1,6 4WD 	  47.280 

Torsdag âpent til M. 19 
Gunstig finansiering 

EOMAMIE'F 
TIf. 06/81 62 74 - 81 72 74 

Solheimsgt. 4- 2000 Lillestrom 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

II Skoog   kIr far hele famil ienit 

HERRE- 
BURSER 	198 
for innt. 398. 
	  Ai 

- 

EN DEL HEJKO 
JAKKER 
SKJOBT 
BUKSER 

NA 398.MIN 
For inntil 700.- 

Crasco 	UNIVERSAL 
Card 	PRESANUKORT 

tiko 
I,. 

Husk at vi tar ogs MINIBANKKORT og SMARTKORT 

TH 
LH 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 
H 

H 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

H 

0  A P 	SK ARER 
I LORENSKOG 

APNINGSTIDER: 
Mand., trsd., onsd.... kI. 10.00-17.00 
Tocsdag 	kL 10.00-19.00 
Fredag 	 MI. 10.00-17.00 
Lordag 	 kI. 10.00-17.00 

Noag.,-
kofl 

ON,... 
Club 

U 



VIGNETT 

4-1 

3. etg. 
bak 

APNINSTIDER: 
Mand.-fred. 10.00-20.00/ Lord a g  10.00-18.00 



'  ET PARTI 
ILLIGE PERSIENNER 

SKALUT 

1lOXI60cm 

1391  
120X160cm 

1491. 
1301160cm 

15910 

I40XI60cm 

1691  1 
l5OX160cm 

79, 
Benytt 
sjansen 
Her kan 

det spares. 

K: TIPPER 
KOLBJØRN ANDRESEN A.S 

NITTEDALSGT. 23. LILLESTRØM TLF. 06/81 80 55 

w ' • —.— — -.___. .. - - -.- ..- - . - -I 
I)  
I 
I 
I 
I 

:. 
ISK,hERVAVN. 20 SIRØMMI 
L 

10 

Myrasenteret i Spydeberg 

Hverdager •49 .Lørdager 94 
STOR GRATIS PARKERINGSPLASS 

VI G N ETT 

REDD 
BARN AS 
MINNE- 
GAVE 

Jernbanetorget 2 
54 Oslo 1 

Tlf (02) 41 46 35 

Postgiro 5 00 01 87 
Bankgiro 820001.60756 

Venriligst oppgi avdades navn og pi-
rarendes navn og adresse silk at vi kan 
fi sendt en hilsen op takke for gaven 

BETEL 
Ons. 17. juni ki. 19.30. 
BØnn og vitnemØte. 
son. 21. juni kI. 19.00. Ase 
Miriam og Jan SmidsrØd. 
AHe velkommen. 

BEGRAVELSESBYRAER 

Ski BegravelSeS- og 
KremaSjOflSbYra 
Asenvn. 3-1400 Ski 

02/*873080 
HELE DOGNET 

I 
I 
I 
I 
I 
I INNVENDIGE DORER 1 	sortering 
I furu fyllingsderer 

• Alle storrelser pa lager 	 
(Ogsa darer med glassápning) 

SPONFYLLINGSDØRFR 
GLATTE, FINERTE DORER 

I Flere larger 	  

• HVITE DORER rn/spell 	 

• SKODDER118CM •   pr. stk. KUN Ii 

v ii 	• i i I Standard storrelse 	  

I 
I 

I -I 

GODT UTVALG I 
YTTERDORER I TEAK PA LAGER 

PRIS FRA KR 2.290..- 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

KR 875. 
I 

KP 525 

....KRGOO.-: 

KR1..4O0. 

R 85.-I 

720%: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 	 

ROFF STRUKTUR MALING 

RØFF STRUKTUR MALING 

LATEX MALING 03 (Alria Piast) 

LATEX MALING 03 (Ala Plast) 

LATEX MALING 07 (Bindo Plast) 

LATEX MALING 07 (Bindo Plast) 

	3 liter KR 98 	
• 

10 liter KR 290 . 
I 

	 10 Titer KcRl95. I 
	 4 liter KR 95.- 	

12 liter KR 

	

5. 	

12literKR 	• 

4 liter KR 1350- 1Q 
ui,.- 

-I 

Mange gode tilbud pa: 
Vasket jeans, bleket jeans og 

ubehandlet jeans 

Siste nytt I jakker,f rakker, bukser, 
skjørt, miniskjort og skjorter. 

Jeans m/skinn 
Jeans m/stoff 
Jeans for barn 

2O> 
Pa alle dongerikIr 

hele uken 

Vi har utvalget irnerkene... 
f J 

Apningstider: 
Man.-Ons.10-17, Tors.-Fre. 10-19, Lør. 9-13 	 ______ 
MYRASENTER, 1820 SPYDEBERG, TLF. 887355 	— 	I 	WII 

F.A.S.-I•I•Ol\i A.S   

Topp kvalitet fra A/na 

ALLE FARGER 

Pr. 10 liter KUN KR 260. 

I 	 60 ruller pa lager 

1 	
PRIS FAA KR 39. pr.  

I VINYLBELEGG 
200, 300, 400 cm bredde 	 FRA KR 
I 

59.- 
pr. m2  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
U 
I 
I 
I 
I 
I 

Meget godt utvalg 
av tapeter 

Mange gode ti/bud 

I 

I 



VIGNETT 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENEIJORD 
1 E1-?NSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
TIf. 92 8694. Mobiltlf. 094/26 165 

- 

El-install asjo n 

Stromsborg & 
Enersen A/S 

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

tSe,te EIL.AG   

Siw's salong — tIl. 92 8049 
Grendesenteret - 1911 Flateby 
DAME- OG HERREFRISØR 

Tirsd 	 9.30-19.00 
Onsd. 	 9.30-17.00 
Fred. 	 9.30-17.00 
Lord 	 9.30-14.00 
Mand. og torsd 	 stengt 

Apent: 

DAME- OG HERREFRISØR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-15.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Regnskap 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEOL. AV NORSKE 
tRP REGNSKAPSBYRAERS FORENING 

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tlt. 094/11 747 
TIf. 92 4892 

,,- 

JiliiiF. 

Bilfirma 

Flateby Antirust 
KjØp 09 salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 02/9280 70, 1911 Flateby 

Enebakk Antirust 
1911 Flateby 

TIE. 92 89 00 

Rorlegger 

Frisør 

Spesialforretninger 

IJtsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Meda/joskap og innrammede akvarel/trykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsa kveldstid 

GS Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

0. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 02/92 62 94 

SELGE ElENDOM? 
Kontakt 

STATSAIJT. EIENDOMSMEGLER 

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

Sissels parfymeri 
og solarium 

TIf. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TOM NILSEPJ 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsd salg av fugler og dyr. 

Smttaveien 3 B, 
1911 Flateby - tlf. 92 85 90 

Ristorante ITALIA as Pizzeria 

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

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 

Spesialforretn inger 

KVIKK RENS 
1/) 	. 

czj atz7arna 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

Enebakk IViarkiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Jan M. Johansen 
Mur, PUSS, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 83 70 19/72 1685 

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og smáskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Scan consult 
Service-senter for nrnringsdrivende. 

Regnstcap, forretningsforsel, 
bedrifts-râdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr. nybygg og rehabiliteririg. 

Utleie av lensepumper. vannsuger 
og heytrykksspyling. 

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

Mettes Hãrdesign 
Dame- og herrefrisør 

Saig av hàrpreparater og parfymeartikler. 
Tirsdag 	  kI. 10.00-20.00 
Ons., tors., fre. 	  kl. 10.00-17.00 
Annenhver lordag 	  kI. 09.00-14.00 
Mandag stengt. 

Bekkelaget, II etg., V. Enebakk - tlf. 92 55 50 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 9281 24 

Rolf Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

K.S YrkeskIr 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Enebakk 
Transformator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tlt. 92 85 40 

Blikkenslager 

OSVALD NODLl 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utf ores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Win Gulbrandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid utføres. 

1911 Flateby 
TIf. 92 82 67. 

Sjâforskoler 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 8737 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer I Enebakk. 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opplring pa bil 

Teorikurs - Fase I! 
TIf. 06/81 42 92 

Tanniege 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

TIf. kI. 9.00-15.00 	  92 87 39 
TIf. utenom kontortid 	 92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale. 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN 1K ER M ESTER 

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

Gtassmester 

Enebakk glass 
Alt /glassarbeid 

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

Ski Glassmester-
forretning A/S 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tlf. 87 34 55 



ITALIA 
Prøv var 

internasjonale meny 
- ogsá mat fra 

var rikholdige meny 
kan tas med hjem 

Ring og bestill 
We italleusk pizza 

TIf. 02/92 88 60 
Vi har ápent hver dag 

VELKOMMEN 
Sommertid: Marrd.-torsd. 16.00-2330. 

Fred-lord. 11.00-24.00 
Sond. 13.00-21.30 

GRENDESENTERET 
1911 Flateby 

119 
UKIIR 

bss'co MIL'' 

Oyepen Bensin 
& Service 

1911 Flateby, tlf. 02/92 81 32 

SMEll! FINA 	MXHII/ 

Apningstider: 
Man.-fre. 	 6.30-21.00 
Lørdag 	 9.00-20.00 
Sondag 	 9.00-21.00 

- - Viktig a hjelpe de 
som ikke har fátt de 
samme mulighetene 
som de fleste far, sier 
Kâre KjØlle. Han syns 
det fineste i partiets 
politikk er Unge HØy-
res La Hjerte Banke. 

Kâre KjØlle(54) er HØyres  ord-
fØrerkandidat. Han er underdi-
rektØr i Norske Kommuners Sen-
traiforbund og har tidligere blant 
annet vrt skolesjef i tolv ár. - 
Begynte SA smátt a engasjere 
meg I poiitikken i1959, dengang 
bodde jeg i Finnmark. 
I Enebakk HØyre ble jeg visefor-
mann i 1983 og er i tillegg vara-
mediem i kommunestyret og le-
der I sosial og helsestyret. 
—Hvorfor engasjerer du deg i 

kommunepolitikken? 
- Er interessert i livet for oss 

mennesker totalt, da er det na-
turlig man ogsâ blir engasjert i 
politikken. Men syns det er svrt 
viktig a skille meilom jobb og 
partipolitikk. Var derfor ikke 
mediem av noe parti I de toiv are-
ne jeg var skoiesjef. 
- Har du selv noen merkesaker? 
-. Medmennesker, Unge HØyres 

La hjertet Banke er noe av det 
beste I partiets politikk. Vi skal 
hjeipe de som ikke har fâtt de 
samme mulighetene som de fie-
ste har. Og da tenker jeg pa de 
funksjonshemmede av ulike ka-
tegorier. Selv om vi har kommet 
langt de siste ti-tyve drene, vi har 
akkurat begynt. Spesielt er dette 
viktig for oss kommunepolitikere 
nâ som de psykisk utvikiings-
hemmede skal tilbakefØres til 
kommunen. - Og deter de eidre. 
Det er viktig disse brukes som en 
ressurs som tjener samfunnets 
beste, ikke sees pâsorn individer 
samfunnet ma ta hand om. Ser 
gjerne eldreboiiger og barne-
hager kan bygges ved sidenav 
hverandre. Det tror jeg begge 
parter kunne dra nytte av. 
- Dessuten ma vi gjØre noe for 

at det skal bli lettere for de unge 
A etabiere seg. Har tro pa variert 
boligbygging, mindre leiligheter 
for ungdom , enslige og eldre. 

IDRETTSANLEGGET 	FAR 
VENTE 

- Vii partiet kjØre frem noen 
spesielie merkesaker foran dette 
vaiget? 
- Er viktig A sØrge  for skikkeiig 

planiegging og styring. Vi ma 
spØrre oss selv hva vi vii og hvor-
for vi gjØr  det —Et idrettsaniegg 
pa Flateby hØres fint Ut, men det 
far komme i sin tid. Om dette gâr 
foran oppgaver vi er pâiagt A 10-
se, da er det noe som er gait. 
- Gar dere inn for a oppretthol-

de tilbud om 10.frivillige skoieàr? 

- Nei, absolutt ikke. Det er ikke 
kommunens oppgave a ha tilbud 
til eievene etter grunnskoien. De 
kan hospiteres i niende i den 
grad det er plass. 
- Hvordan stiller partiet seg til 

ungdomsskoie pa Flateby? 

- Det -vii vi prioritere ganske 
høyt. Skulie bare mangle de ikke 
skal ha egen ungdomsskoie pa 
Fiateby.For stabiliteten er det 
absoiutt ikke tilfredsstiiiende a 
ga pa tre forskjellige skoler i 
grunnskoien. 

At det prosjektet bie skjøvet 
10-12 ár frem i tiden nár skoie-
bruksplanen var oppe, hØrer in-
gen sted hjemme. Mener iaiiefall 
vi bØr ha prosjektert ved utgan-
gen av neste periode. 

TRAFIKKSIKKERHET 
- Vii dere gjOre noe for a forbed-

re trafikksikkerheten i kom-
munen? 
- Har jo strekningen fra Râken 

til Kvernstuen, der ma det pres-
ses pa Statens Vedgvesen. Burde 
laget gang- og sykkelvei og sam-
tidig ordnet kioakken. Deter vik-
tig for at det skal bli et skikkeiig 

- 

industriomráde ved Gran. Dess-
uten trengs det sykkelvei fra 

Skovheim til Fina. Dette vii bli 
ennâ mer nØdvendig med den 
nye bebyggelsen pa Nylende. 
- Hvordan stiller partiet seg til 

bruk av hytter som helársboli-
ger? 
- Hytter er hytter og boliger er 

boliger. Men det skulle vre un-
melig om ikke disse fikk bruk-
sendring om de hadde vann og 
kloakk pa loviig mate. 
- Sykehjemmet skal overtas av 

kommunen ved ársskifte, bØr det 
da skje noen endringer? 
- Er âpen for alle nye tiltak in-

nen eldretjenesten i sammen-
hengende tiltakskjeder som gag- 

ner samfunnet best. 
- BØr kommunen motta flykt-

ninger/asylsøkere? 
- Ja, om Staten sørger for boli-

ger silk de forplikter seg til. Et 
tveretatiig team bØr nedsettes, 
og vi ma sØrge for de blir mottatt 
pa de viikàr de kommer. De bOr 
tas imot som medmennesker 
som kan benike en del av várt 
samfunn. 
- Hvilket mãi har HØyre  foran 

hØstens kommunevaig? 
- Tretten har alitid vrt mitt 

lykketall, háper derfor det blir 
det iár ogsa. Sikkert er det at vi 
borgelige partier skal ha flertall. 

Kàre KjØlle(H) er àpen for alle nye tiltak innen elcire-
tjenesten. 
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