
Tips 
oss! 
Ring 
926540 

Kjøp og saig av biler Kommisjon 
100% fThansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 92 80 70 

Nytt 
Ira - - 
komm 
Munen 

Se side 4 

Vi ppem 
senm 
tepep... 

Se side 8 

SOMM 
mepm 
konm 
sept 

Se side 2 

Ferdig med 
niendekiasse, 
jo det. burde 
feires med et 
bad. Men en 
kald fornøyel- 
se ble det for 
Heidi 	Staff 
Iversen og Ti- 
na Westbye, 
bare 13 grader 
i 	Vagvann. 
Nei, man bØr 
nok ikke stole 
pa kalenderil! 

PA DEKKJAKT? Kjor til 

YTRE ENEBAKI( 
BENSIN & 
SERVICE A.S 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
StâI-radiai stadig ph tilbud! 
Dekksalg og service til kI. 19.00 

VELKOMMEN UTOVER' 

TIf. 02/92 44 08 

KRISTELIG 
TOLKEP4RTI 

Ta vare pa fivet! 

Utklassingl 
Mandag spilte Ene-

bakks A-lag mot Blaker pa Enebakk Stadion. Det 
ble en enveiskjØrt kamp, 
og enebakkingene reiste 
hjem med en seier pa hele 
14-1. 
Hjemmelaget tok overtaket 
fra begynnelsen og etter fer-
digspilt fØrsteomgang var 
stillingen 4-0. ()mgangen bar 
preg av et Enebakk-lag som 
yule frem pa, banen. 
De forsatte pa offensiven et-

ter pause og sluttresultatet 
ble 14-1. 

P 	 

Slutt app am parolen: 
SETT BARNA I SENTRLJM! 

Nr. 24 

 

Onsdag 24. juni 1987 

      

  

4. arg. 

   

Lokalavis for Enebakk 

   

LØssalg kr 3,50 

 

     

      

       

Utvidet 
ap- 
:nings 

Se side 4 

RPNOW 

UINMEN 

Se side 4 

STORSE 

som, mer, ellep.......? 

Av Gunnleik Se/erstad 

Atte-null ble resul-
tatet i damelagets 
kamp mot KlØfta for-
leden. 

De aller fØrste minut-
tene var tamme, men 
etterhvert kom enebak-
kingene igang. Sd, etter 12 
minutter stod det 1-0. Ni-
na Ekenes ble spilt frem, 
og hun feilet ikke. Ene- 

IER 
bakk forsatte det fine spil-
let, og det forte til mange 
flotte angrep. Etter 21 mi-
nutter var det Marianne 
Nordlis tur. Hun kom helt 
alene med KlØftas keeper, 
frntet henne ut og fikk bal-
len inn i et dpent mdl 

2.OMGANG 
Enebakk tok overtaket 

med en gang i annen om-
gang. Etter fire minutter 
stod det tre-null etter 
scoring fra Nina Ekenes. 
Syv minutter senere kom 
Marianne Nordli seg fri og 
la pd til fire-null. 

Vel 22 minutter var gdtt 
da Marianne klemte til 
med et skudd i tverrleg-
gem, returen satte Lena 
Mjerskaug i mdl. Minuttet 
senere kunne Nina Ekenes 
legge pd til seks-null. Et-
ter 30 minutter Økte Mari-
anne til syv-null. Det sis-
tet mdlet kom etter 36 mi-
nutter, og mdlscorer var 
Marianne Nordli som der-
med scoret sitt fjerde mdli 
kampen 

Bravo jenter! 



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 
ad resse. 

MHjgrose UI Ella Bjerregärd. 

Dli med og lag nrradio! 
Enebakk Venstre tilbyr lag og foreninger i bygda a lage 
sine egne programmer til den lokale nrradioen I Ene-
bakk 28. - 30. aug. 
Dersom du har ideer, ta kontakt snarest med Heige Nil-
sen, tlf. 92 5126, Grevlingv. 65, 1914 Ytre Enebakk. 

VIGNETT 

Sommepkonsept I 
Enebakk kirke 

Tone WernØ og Monica Jangaard. 

Onsdag kveld blir det en forsmak pa sommerkonsertene I 
Enebakk kirke. Sangerinnen Tone WernØ og organisten Moni-
ca Jangaard star foran en konsertreise til Vest-Tyskland. FØr 
avreisen framfØrer  de sitt turneprogram i den gamle Enebakk-
kirken. 

Tone WernØ er utdannet ved Bergen 1rerhØgskole og Ber-
gens Musikkonservatorium. Hun har ogsá studert i London. 

Monica Jangaard har tatt organisteksamen ved Bergens 
Musikkonservatorium, og studerer nâ musikk hovedfag ved 
Universitetet i Oslo. Hun er organist i østerâs kirke i Brum. 

Sammen har de to utØverne  gitt en rekke konserter siden 
1983, bl.a. turneer for Rikskonsertene I Norge og Sverige. Pro-
grammet spenner fra Bach og Handel til Dvorak, Sandvold og 
Nystedt. 

(Msdagens tekst 
Vandre I kjawlighet 
Tekst Mika 6, 8: 
Herren KREVER av oss 
leser vii telcstordet 

Det kan virke litt underlig for oss. Vanhigvis leser vi 
at Gud er kjer1ighet, og er den som gir og gir, og det er 
sant. Dette har han tilfulle vist oss, eller sagt oss ved at 
Han elsket verden sã hØyt  at Han sendte sin sØnn til a 
sone vâre synder. Det KREVES ikke mer noe offer for 
synd, det er brakt en gang for alle. Herren venter ná at 
vi skal akseptere den frelse Han har tiiveiebrakt. 

Og Han vii gjerne at vi skal vandre rett med var 
GUD, og la Hans liv ogsá bli vârt liv. Da blir det vand-
ring i kjer1ighet, og som en frukt av denne vandring, 
vii en gjerne gjØre det som er godt og rett, sâ langt en 
forstâr.  

POLITIRUNDEN 
Fredag morgen ble det gjort 

et stØrre  innbrudd pa billak-
keringsverkstedet pa Gran. 
Tyvene hadde blandt annet 
tatt en lys brun saab GLI, 
1981 modell som var inne til 
lakkering. Denne er trolig 
brukt til a frakte det Øvrige 
tyvgods bestaende av spesi-
alutstyr for lakkering og 
verktØy. 

En traflkkontoll ble holdt 
lØrdag kveld.FØrstebetjent 
Hansen opplyser til Vignett 
meningen var intensive sma-
kontoller here steder i kom-
munen, men lenger enn til Yt-
re kom de aldri. Her malte de 
gjennomsnittshastigheten og 
en fØrer  ble fratatt sertifika-
tet. Vedkommende hadde en 
hastighet pa 86 kmlt i 
60-sonen. Forøvrig fikk flere 
stØrre bØter. 

Det ble ogsa tatt alkohol-
tester og en kvinne I 40-arene 
fra Enebakk ble pagrepet 
med mistanke om promille. 

En gutt i midten av 
!2oarene ble. tatt uteri fØrer- og 
'ognkort. tJklarheter med bi- 

len som forØvrig hØrer til i en 
bruktbilforetning i Ski ble 
inntil videre tatt hand om av 
lensmannsetaten. 

To mopedister pa samme 
kjøretØy stakk fra betjentene, 
og sykkelen ble senere funnet 
i skogen. Denne hadde faiske 
skilter og er tatt hand om av 
lensmannsetaten. 

Da betjentene lørdag ved 
3.30-tiden kom tilbake til 
lensmannskontoret var flere 
ruter knust med kantstein. 
Til alt hell er bare mindre ska-
der innendØrs skjedd og Han-
sen opplyser mistankeri gar I 
en spesiell retning. De er in-
teresserte I opplysninger fra 
folk som har sett noe pa strek-
ningen Kirkebygda-Flateby 
ved 2-3-tiden. 

SØndag ettermiddag ble det 
funnet en stjálet bil pa Raa-
nes I Daleljerdingen. Bilen 
som er en sØlvgra merchedes 
stasjonsvogn ble stjalet i Oslo 
20.juni og store skader var 
gjort; vinduene kastet ut, fel-
ger og dekk tatt av. 

Gudstjenesteiiste for 
Enebakk 28. juni 1987 

Ki. 11.00: Mari kirke. 
Fam.gudstj. v/Synne. 

Ki. 11.00: Enebakk kirke 
v/Helgheim. Nattverd. 

Vi gifter oss 27. juli 1987. 
Vielse i Enebakk kirke ki. 
15.00. 
Mona Eidsvold og Kai Han-
sen. 

Sentralsykehuset I Akers-
hus: 
Lill Merete fikk ei lita sØster 
13/6-87. 

Grete Lill og 
Stein Kvam 

1912 Enebakk 

PIAK4TEN 
Nrradio i Enebakk 
28.-30. aug. Se annonse. 
Stromstans i Enebakk 
Torsdag 25.06. ki. 23.00 - 
fred. 26.06. ki. 02.00. 
Se annonse 
Endring av àpningsti-
der 
A-B-C-bank. Se an-
nonse. 
Betel 
Husk sØndagens mote. 
Se annonse. 
Kommunestyremote 
29. juni. 
Se annonse. 
Sommerkonsert i Ene-
bakk kirke. 
Onsd. 24.06. ki 19.00.5e 
annonse. 

VIGNETT BEKLACEK 
I artikkel "Til SØr-Afrika  for a 

bygge bedehus" skrev vi Salem 
Pinsemefligiet med stØtte av 
frivillige sta.r for finansiering av 
bedehuset. Dette er ikke rikti. 

Midler er koinmet inn fra frivil-
lige, Salem Pinsemenighet er 
kun utsendermenighet for Roar 
og BjØrg Holst. 

Enebakk Venstre -il I ár, for fØrs-
te gang, hedre folk som pa en el-
ler annen mate har gjort en inn-
sats for natur- og miljøvern. 

Vi vil at denne fØrste miljØrosa 
skal ga til Ells Bjerregard for 
hennes innsats for Øyeren. 

Som Flateby-boer og leser av 
Apen post, kan man ikke unngã 
A legge merke til de smá innleg-
gene til E. B. - I hvertnr. av A.P. 
(i alt 10 pr. ár) har E.B. en oppfor-
dring om a vaske fasfatfritt. Det-
te skier enten i form av opplys-
fling om algeveksten, eller som 
smá og gode oppfordringer mel-
lom innlegg og annonser. 

Pa miljØdagen 5. juni, hadde 
Senterpartiet en fiott markering 
med saig av grantrr som et ledd 
i kampen mot Ørkenspredning. - 
Venstre er glad for at flere politis-
ke partier nà har gatt igang med 
a handle, framfor bare a prate 
nàr det gjelder natur og miljØ-
vern. 

Den 11. juni hadde Akershus 
Venstre sin markering av miljØ-
verndagen. Stedet var LillestrØm 
og temaet var vann. - Det ble fo-
kusert pa virkemidler i kampen 
mot forUrensning - 
vassdrag. 

For Enebakks vedkommende, 
har vi flere satsingspkt. Vi har 
fØrst og fremst Øyeren, som trues 
av algevekst. Det har vrt den 
ene fosfataksjonen etter den an-
dre, men det selges og kjØpes 
fortsatt vaskepulver med fos-
fat.... I tillegg skaper dagens 
landbruksproduksjon 	pro- 
blemer, og her ma stØrre  tiltak 
settes i verk. - Problemer med al- 

Det er de jevne smã drypp som 
i lengden forandrer folks hold-
finger. De store aksjonene en 
gang i blant, betyr mindre. 

Her er en av E.B.'s <<Vask fos-
fatfritt<< perler. "Vask fosfatfritt; 
vasken blir pen og samvittighe-
ten ren. Øyeren blir bra, og fisken 
glad. 

Kjempeulott innsats, og vi ha-
per mange blir inspirert av deg. 
Vi har hØrt at du Ønsker at det 
skal bli dannet et lokallag, og vi 
oppfordrer herved folk om a gjØre 
det. 

Enebakk Venstre 
v/Guro Sørhus Lohne. 

Er vann verd a verne? 
gevekst er ikke noe enestáende 
for Øyeren, dessverre. De samme 
problemene gjelder bade for 
Mjr, Vàgvann, Langen og Bin-
dingsvann. I tillegg til algevekst, 
har vi et kloakksystem som pa 
ingen mate har kapasitet for den 
utbyggingen som har vrt. Vide-
re har Enebakk, i alt for lang tid, 
sett gjennom fingrene pa avsig 
fra hytter. Vi ma verne om det vi 
har av vann, bade det vi skal bru-
ke til drikkevann og det som vi 
skal bade og fiske i. Riktignok 

av vann og mottar viThiye forurensfling via 
snØ og regn, men det meste av 
det som forurenser, er vi selv ar-
sak til. Derfor ma vi selv ordne 
opp i det. 

Friskt vann far vi bare ved a 
pleie det godt og gi det riktig 
nring! 

Naturen ma vi behandle for-
siktig, for vi laner den av vare 
barn. 

Guro SØrhus Lohne 
Enebakk Venstre 
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SANDALER 
Natur 

Dame kr 229. 
Herre kr 259. 

40 
 

Hvit 
Dame 
kr 229. 

cJt aa i-ama S 
Grendesenteret - 1911 Flateby 

TIf. 02/92 83 74 

I 
STORT UTVALG 
I HAGEMOBLER 

Introduksjonspris 

minus 2030% 
RABATT 

rE-flu El 

LAMPESPESIALISTEN i Strømsvn. 28, Strommen 

har 1 000"vis av lamper i 3 etasjer! 
Vi selger nâ 
Ut lamper 5O% med opptil IV16111 

ra batt I 

Strømsvn, 28 . $trømmen - lit. 06/8182 74 

VIG NETT 

Ukens spaltist 
Vaig br vekst 

Etter Wigers svingstangØvelse 
i agronomiens og landbrukspoli-
tikkens edle kunst forventes kan-
skje en nØktern og avklarende 
utredning i samme emne. Med 
sans for humor og urimeligheten 
i vart parti avgrenser jeg meg til 
a Ønske god bedring, det kreves 
god rygg i dette faget. 

Vare muligheter for vaig og 
vekst er et fasinerende omrade a 
fantasere litt rundt. Hver man-
dag er i sâ mate gode dager. Ikke 
bare fordi en da skulle hatt fri i 
helga som de fleste andre for a 
starte uthvilt pa en ny uke, men 
ogsa fordi mandag er rekiame-
dag i posten. Utallige, nette sma 
trykksaker gleder alle husstan-
der og forteller oss pedagogisk og 
markedsriktig hvilken harsbredd 
vi er unna den store lykke. Alle 
dekker et skrikende behov, nett-
opp hva hver enkelt trenger ak-
kurat na og med den hue detal-
jen skreddersydd for akkurat 
deg. Dersom en og annen avviker 
ikke har fØlt behovet er det en 
understreking av behovet for yt-
terligere informasjon og reklame 
for at alle skal bli bevisste over 
hva de har behov for. Vekst-
potensialet i denne bransjen har 
ingen grense, vi er bare ved be- 

gynnelsen og dessuten fyrer vi jo 
i ovnen mesteparten av âret like-
vel. 

Det er ille, grunnet manglende 
bevisstgjØring, a ga i ensfargede 
bukser uten oppbrett nar de 
skulle vrt rutet med oppbrett, 
eller omvendt. En skal ikke ta alt 
i verste mening, men vi har alle 
et ansvar for a trygge Økonomisk 
vekst og sysselsetting i hele land-
et, derfor er det overmáte viktig 
at valgmuligheter og informa-
sjon nar fram til alle slik at an-
svaret kan praktiseres gjennom 
handling. Arets design og ârets 
farge med individuelle tilpasnin-
ger er sjØlve kultlaget pa var vei 
videre framover. 

Jeg har stor medlidenhet med 
var moteriktige kulturminister 
som har lidd den bitre skjebne a 
bekle stilhingen i et land med ba-
re en TV-kanal. SelvfØlgelig har 
ban forlengst sett utfordringen, 
det er bare spØrsmal om tid fØr 
komplekset er borte og vi kvitter 
oss med nok et u-landskriterium. 
Resonementet om utenlandske 
sendinger som krever et alterna-
tiv til var ene kanal er logisk og 
uangripehig, dessuten kan det 
brukes i det uendelige - alterna-
tiver nØdvendigg)Ør nye alterna-
tiver. Det er framkommet visse 
betenkeligheter ved reklame - 11-
nansierte heilnorske program, 

men for en god sak ordner nok 
ogsâ det seg. Dessuten berØrer 
ikke kostnadene ved reklame no-
en som heist. Jeg opplevde Kâres 
fail og Gros komme varen -86 
gjennom tre TV-kanaler, avbrutt 
av reklame for kattemat, pa et 
hoteilrom i Bonn. Nyanser i bil-
ledvinkei og forskjelhige kom-
mentatorer ga hele det tyske 
folk, pluss meg, et utrolig videre 
perspektiv pa norsk politikk sjØi' 
om personene, saken og salen var 
identiske. Et fikst hite eksempel 
pa hvordan en kan tredoble sys-
selsettingseffekten. 

Ved siden av turisme er kom-
munikasjons- og informasjons-
teknoiogi bankere i framtidas yr-
kesvalg. Fra disse sektorer skal 
veksten sikres, dessuten ma det 
iigge enorme utfordringer for den 
enkelte nettopp her. Bare uviten-
het forklarer at folket aksepterte 
a vente 10 sek. pa  at Per Jordset 
regnet skØytepoeng.  Vi er bare 
ved terskelen I muhighetene til a 
mikse med virkeligheten, hvorfor 

Erling Enger har sokt 
om utvidet ãpningstid 
ved Soiheim Café i Ytre. 
Søknaden gjelder en prø-
veordning pa tre máneder 
med ãpent til klokken tre 
hver lørdag. Serveringen 
viii tilfelle stenge en halv 
time tidligere og det vii 
bli holdt tre vakter. 

I saksdokumenet gjøres det 
oppmerksom pa at serveringste-
der ifØlge hotelloven skal vre 
stengt mellom ett og seks om ik- 

NØdropet kommer fra noen 
smà, sØte barn under tre ãr. - Vi 
har fãtt plass i den nye Ytre Ene-
bakk Farniliebarnehage, men 
trenger flere voksne. Na hâper vi 
du vii vre sammen med oss, 
sier de I et brev til Vignett. 

- Har dere forresten hØrt kom-
munen jobber med et forsiag om 
A heve iØnningene for de voksne 
i familiebarnehagen? Ja, for hØr 
bare her:  

i all verden skal folk fysisk vre 
til stede der noe foregar nâr sma 
tekniske saker gir langt videre 
perspektiv for opplevelser. Dess-
uten kan en jo da kjØre i reprise, 
noe som er plundrete i virkelig-
heten. 

Vi som har yrkesvalget bak oss 
far hape at ettertiden ikkedØm-
mer altfor strengt fordi vi ikke bi-
dro til a apne for alle disse ele-
mentre behov. Det bØr vre 
formildende at valget ble gjort i 
ungdomlig kathet og uten hjelp 
av dagens informasjonsteknolo-
gi. 

Som neste ukes offer velges 
bygdas grensevakt mot Østfold, 
BjØrn Brevig. sa vidt vites er det 
fortsatt stemmerett, skattephikt 
og postgang der ute. 

Bjorn A. Opsahi 

Annonsering 
er aktiv 

markedsføring 

Iijjuitt 
-dill talerør 

ke annet er bestemt. I Enebakk 
er ikke lokale forskrifter vedtatt 
og da sØknaden gjelder et lenge 
tidsrom ma saken legges frem for 
kommunestyret. Lensmannen 
har ikke spesielle merknader, 
men radmannen er betenkt. I 
saksfremstillingen gjØr ban opp-
merksom pa ban har undersØkt 
praksis 1 nabokommuner og ftt 
opplyst serveringsteder stenger 
ett med unntak ved spesielle an-
ledninger. Han gar derfor inn for 
at sØknaden avslas. 

Saken skal opp i kommune-
styret mandag. 

- To barn under tre ãr regnes 
som full stilling. 
- Familiernødre/fedre lØnnes pa 
trinn 9-16(etter 12 ãr). 

- For slitasje, tØrrmat o.l gis det 
kompentanse med 519 kroner 
per barn i mâneden. 

- Familiebarnehagen kan holde 
apent 45 tirnerr i uka(9 timer om 
dagen). Fern av disse timene avs-
passeres etter avtale med 

Us fiste 
Vaigliste for Enebakk 
Sosialistisk Venstreparti 

1. Tom Nilsen, Flateby 
2. Tom Nilsen, Flateby 
3. Stein Sem-Johansen, 

Ytre Enebakk 
4. Stein Sem-Johansen, 

Ytre Enebakk 
5. Anne Rysstad Wold, 

Flateby 
6. Anne Rysstad Wold, 

Flateby 
7. Geir Dal, Ytre Enebakk 
8. Geir Dal, Ytre Enebakk 
9. Trine Alfhei, Flateby 

10. Trine Althei, Flateby 
11. Marit Berget StrØm, 

Kirkebygden 
12. Marit Berget StrØm, 

Kirkebygden 
13. Nils A. ButenschØn, 

Ytre Enebakk 
14. Nils A. ButenschØn, 

Ytre Enebakk 
15. Inger Vatne, Flateby 
16. Espen Dahl, 

Ytre 
Enebakk 
17. Tone Skaranger, Flateby 
18. Leif Berstad, 

Ytre Enebakk 
19. Anne Lise Haugaard, 

Flateby 
20. Erik Eliassen, Flateby 
21. Kari Heier, Flateby 
22. Brit Gaathaug, Flateby 
23. Trygve Westlie, 

Kirkebygden 
24. Judith Westlie, 

Kirkebygden 
5. El1 1rt 

26. Knut Sandaker, 
Ytre Enebakk, 

27. Jan Wold, Flateby 
28. Sigbrit Gjertsen, Flateby 
29. Kai Svarthoel, 

Ytre Enebakk 
30. Tor Erik Bjerregaard, 

Flateby 
31. Lissi Tangenes, 

Ytre Enebakk 
32. Willy Hansen, 

Ytre Enebakk 
33. Jan Erichsen, Flateby 

styreren.(Det blir noe uker ilØ-
pet av ãret). 

- Barnehagen har fast vikar 
som har barna hos seg nâr noen 
avspasserer eller er syke. For pa 
linje med andrefâr man selvsagt 
lØnn under sykilorn og opptjener 
pens jonspoengj 

- Haper du er interessert og 
snarest sender din sØknad til 
Enebakk kommune snarest. 

Utvidet ãpningstid? 

VI TRENGER DERE1. I 



Firmaet H.Clausen fikk fzrlclØver'n. 

Cl) 

Iii deg som bor i villa eller rekkehus 

Bestill for 15. juli. Betal I september. For-
del gjerne betalingen over 6 màneder - 
mm. kr 500,- pr. mâned - hvis du vii. 
Gi beskjed nâr du bestiller. 

NB! Vi gir deg 15 ore i rabatt pa Norols 
laveste listepris I perioden fra levering 
og til 1. september. 
Dette gjelder bade parafin 09 fyringsoije. Ring like godt idag! 

AAGE SVARTHOEL III 
Y. Enebakk - tlf. 92 40 47 

VIGNETT 

Fipklovep"n til H.Clausen A/S KM I Midpett, Folio 

- Syns egentlig det er bare fint 
og hyggelig de kan holde pa her, 
sier Jens Chr. Berg som er av-
delingssjef i Enebakk. - Har jo 
vrt unger selv ogsá, og sá lenge 
de ikke ødelegger noe er det helt 
greitt. Men i arbeidstiden er vi ik-
ke sá glade for at de driver her. 
Varer kommer jo ofte med store 
trailere. Dessuten kan vi ikke 
legge skjul pa at det har vrt en-
kelte, gjerne litt eldre som har 
Ødelagt for de mange ved regel-
rett hrverk. Haper derfor for-
eldrene kan vre litt behjelpeli-
ge slik at vi eventuelt slipper a 
stenge omrâdet av. Men at un-
gene setter opp mál av steiner, le-
ker og har det moro her om etter-
middagen, nei det syns vi bare er 
hyggelig nár de rydder opp etter 
seg. Og firklØverñ, den ble en li-
ten gobit for de ansatte i spise-
pausen. 

- Noen som virkelig 
fort jener firkløver'n 
er firmaet H.Clausen, 
forteller en entusia-
stisk mor til Vignett. 
- Barna rundt i in-

dustrifeltet i Ytre har 
ikke noen lekeplass, 
hos Clausen far de 
by a drive med balls-
pill og leker om etter-
middagen og kvel-
den, er masse unger 
der hvèr kveld. 

Første del av kretsmesterskapet er nã unnagjort, og 
IL Drivs jenter og gutter kan Si seg yel fornøyd med sin 
innsats. Guttenes mesterskap ble arrangert pa As sta-
dion, mens jentene hadde sine oppgjØr pa Seierstein i 
Drøbak. Arrangementene ble avviklet i regnvr og pa 
tunge baner, men dette til tross ble det oppnádd flere 
<<perser>>. 

Pa 60 meter forsvarte Katharina Hákonsen gullet fra 
i fjor, mens Anja HOnsi  tok sØlv pa 60 meter hekk. 

I høyde  var det Anja som tok gull, mens JØrn  Ege 
kiarte sØlv med samme resultat som vinneren. Katha-
rina tok sitt andre gull i lengde. 

I kast ble det oppnadd flere sØlvmedaljer: i kule ved 
Elin Nøkleby, i diskos ved Anja og Katharina og i spyd 
ved Christian HØe. 

Andre del av kretsmesterskapet blir arrangert til 
hØsten. 

SALG AV FISK 
østlandske fiskeomsetning A/S 
har sØkt om omsetning av fersk-
fisk fra bil i Enebakk. Omsetnin-
gen er lagt opp som et spesi-
alopplegg for Iandkommuner, og 
det opplyses bilen er spesial-
laget for distribusjon av fisk. 

Søknaden ble i formannskapet 
enstemmig vedtatt med for-
utsetning om nøvendig god-
kjennning fra helsemyndighe-
tene. 

SØknad fra Knut Thorvaldsen 
A/S om kjØp  av tilleggsare ale ved 
Gran realitetsbehandles sâ snart 
kommuneplanen i Enebakk er 
ferdigbehandlet. Dette ble ved-
tatt i formannskapet mandag. 
Thorvaldsen sØkte i brev om 
kjØp av 30 mál tornt langs Rv 155 
fra nàvrende torntegrense. Fir-
maet anser det som nØdvendig a 
M kjØpe  tillegg til sitt tomteare-
ale for a sikre firmaet frerntidig 
ekspansjon. 

TILLEGGSAREALE 

KULTURKONSU-
LENT 

Nils-Petter Wiik har sagt opp 
sin stilling som kulturkonsulent 
og vikar Aslaug Tidemann har 
meddelt hun ikke Ønsker a Ut-
vide engajementet. Dette ak-
tualiserer spØrsrnálet om opp-
rettelse av stilling som kultur-
sjef. Rádmannen gikk inn for 
at stilling som kulturkonsulent 
averteres og at det i annonse-
teksten tas inn stillingen kan bli 
omgjort til kuitursjefstilling. Vi- 

Resultater: 
60 m 1974: 
1. Katharina Hakonsen 8.9 sek, 
1976 4. Bernt Myrer 10.2, 5. Mats 
Halvorsen 10.5. 1975 5. JØrn Ege 
Ege 9,4 Christian HØe (forsØk) 9,4. 
60 m hekk 
1973: 2. Anja HØnsi  13.7. 

I forrige utgave av Vignett 
spurte vi om kommunen bØr 
ta inn flyktninger og oppfor-
dret folk til a ringe. Respon-
sen var ikke den helt store, 
men vi bringer her svarene. 

Harald Pedersen, Kirkebygda 
Mener dette er noe vi ikke har 

rad til nâ. FØrst  og fremst bØr 
kommunen tenke pa var egen 
ungdom. I Kirkebygda har de 
eksempelvis ikke engang ski-
kkelig klubbtilbud, og man ma 
gjøre det lettere for dem a eta-
blere seg her. 

Ørnulf Eidsvoll, Ekebergdalen 
Tull a ta imot flyktninger sa 

lenge vi ikke kan ta oss av de 

100 m 1972: 
Linda HØe (forsØk) 15.7. 
Lengde 1974: 
1. Katharina Hakonsen 3.94. 
Høyde 1973: 
1. Anja HØnsi 1.25, 1975: 2. JØrn 
Ege 1.30, 6. Christian HØe 1.10. 

gamle i bygda pa en skikkelig 
mate. Økonornien i kommunen 
er jo ikke sa god nãr de eks-
ernpelvis selv ma samle inn til 
minibuss pa sykehjemmet. 

Alfred Pettersen, Ytre 
Er absoiutt for kommunen skal 

ta imot noen, men ikke en hel 
brate. Er viktig vi kan bli kjent 
med dern og at de far arbeid. Skal 
ikke bli gâende her som sosialk-
lienter. 

Burde vre viktigere flyktnin-
gene har et sted a bo enn a bruke 
penger pa bilder. Kan jo kjØpe 
inn noen brakker til dem. Det ma 
jo vre fint for dem a komme ut 
pa landsbygda fremfor a sitte pa 
et hØyfjellshotell. 

Nytt Ira kommunen 

NASJONALT 3-KAMP - STEVNE 
Søndag 14. juni ble det arran-

gert et nasjonalt 3-kamp stevne, 
FIAT-lekene, i Vestby under fine 
forhold. I klasse gutter 12 ãr var 
det Øvelsene kule, lengde og 60 
meter som sto pa programmet, 
og ogsà her ble det oppnãdd fle- 

re perser" av IL Driv's deltake-
re. Christian Hoe ble nr. 3 med 
2352 poeng og resultatene 10,12 
m, 4,43 m, 9,1 sek. og JOrn Ege nr. 
5 med 2082 poeng og resultatene 
7,68 m, 4,13 m, 9,1 sek. 

karstilling lyses ledig frem til jul 
og rádmannen gis fullrnakt til a 
foreta ansettelse av vikar. 

Per Kongsnes(A) Foreslo stil-
lingen omgjØres om til kultursjef 
og avlØnnes i trinn 29. Denne ly-
ses ledig fra 1.1 1988 under for-
utsetning av kommunestyrets 
godkjennelse. Videre at rad-
mannen gis fullrnakt til a ansette 
vikar frern til 31/12 1987. 
Kongsnes sitt forslag fikk fire 
stemmer, rádmannens fern. 

TEKNISK ETAT 
KommuneingeniØren har sagt 

opp sin stilling og fratrer 
7.august. Det er pa det rene at 

nár stillingen vii bli stâende ledig 
i over en rnáned skal det i hove-
dregel foretas konstituering. 

Forrnannskapet vedtok man- 
dag 	administrasj onskorniteens 
enstemmige innstilling der Sver-
re Netting konstitueres som 
kommuneingeniØr, Knut Moen 
konstituert avdelingsingeniør og 
Gunnar Skogholt oppsynsmann 
1. Det vil engasjeres ekstrahjelp 
ved avdeling vanri, vei og kloakk 
snarest og frem til kommunein-
geniØrstilling besettes. Vedkom-
mende piikter ogsa a vikariere 
som kirkegardsarbeider. I tillegg 
tillegges teknisk sjef stilling som 
brannsjef inntil videre. 

Motta flyktningep? 



BEGRAVELSESBYRAER   

Ski Bcgrace1scsbvr a/s 
CFiRSTENSRIJO[FTF. . 

Ascnvn. 3,1400 Ski 
1'lf. 87 3060 
Vakttcicfon 

Folio clistriktcLs byr.i 
gjennonl 60 ir 

r- 
redshuset mandag 29. ju-
ni 1987 ki. 18.30. 
Sakliste: 
Godkjenning av proto-
kofl fra kommunestyre-
mØte 15/6-87. 
Sak nr. 42/87: SØknad om 
utvidet àpningstid - Soi-
heim Café. 
Sak nr. 43/87: Opptak av 
lan KLP. 
Sak nr. 44/87: Regule-
ringspian 504.350 - 

Stranden skoien. 
Sak nr. 45/87: Supple-
ringsvalg. 
Sak nr. 46/87: Opptak av 
ian - boliglãnsordning 
for ungdom. 
Sak nr. 47/87: Lokaie for-
handlinger med hjemmel 
i hovedoverenskomstens 
§ 3.14. 
Sak nr. 48/87: Plan for id-
rettsanlegg pa Fiateby - 
2. gangs behandling. 
Referatsaker. 
Eventuelt. 
Saksdokumentene er ut-
lagt til gjennomsyn pa 
Enebakk formannskaps-
kontor i kontortiden ki. 
08.00 - 15.00. 
Sakiisten er ogsâ utiagt 
til gjennomsyn pa Ene-
bakk folkebibliotek i 
ápningstiden. 

Enebakk 
formannskapskontor, 

22. juni 1987 
Lucie Paus Falck, ordf. 

Enebakk 
kommune- 

styre 
IV bar mØte i He 

Foig med 
i 

nc rmiljoet 
[ES 

eIjjjfti,tt 

KUNNGJØRINGER 

E I LAG Kjeden av autoriserte 
elektroinstaiiatorer 

(f)gt J 

LaLekkkevL 
VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSK VAHER 

Apent til kI. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10 

VIGNETT 

Strømstans Enebakk 
Torsdag 25/6 fra ki. 23.00 til fredag 26/6 ki. 02.00 blir 
strØmmen utkoblet for omrâdet Tangen bru til Mjr-
skaug, samt omrâdet Gjeversrud-østenbøl, pga. arbeid 
pa hØyspentlinjen. 
Ved arbeidets begynnelse blir det ogsâ en kortvarig ut-
kobiing for hele Kirkebygden. 

Uvedkommende ma betrakte nettet som spennings-
fØrende I utkobiingstiden. 

Enebakk Energiverk 

Enebakk kommune 
Utarbeiding av reguleringsplan 
I samsvar med plan- og bygningsiovens i 27-1 

kunngjØres med dette at det igangsettes reguierings-
pianarbeid for bygging av gang- og sykkeiveg langs riks-
veg 156 ved Vâg meliom Orreveien og Vágiiveien. 
Samtidig vii bakenforliggende boligeiendommer mel-
lom Borgveien og Väg bli foreslàtt reguiert til boiigfor-
mâi. 
Eventueile spØrsmái vedrØrende planarbeidet kan ret-
tes til plan- og bygningsavdelingen, Teknisk etat, Ene-
bakk kommune, telefon 02/92 60 60. 

Bygningssjefen 

Endring av väre äpnungstider 
29/6 - 17/8 -87 

Flateby: Apent kun onsdager kI. 9.00 - 15.00. 

Ytre Enebakk: Mand., tirsd., fred. kI. 9.00 - 15.00. Lang-
dag torsdag kI. 9.00 - 17.00. 

Kirkebygden: Alle dager som vanhig. NB. Langdag tirs-
dager. 

41B C 
bank 

Enebakk energiverk 
Varsel om stengning 

Kontoutdrag/stengning vedrØrende strØmregning med 
forfali 30.4.87 er utsendt. Stengning av aniegg hvor reg-
ningen star udekket, blir satt i verk fra torsdag 25.6.87. 

Energisjefen 
11 

STILLING LEDIG 

Kontorarbeid 
(deltid) i Ytre 

For tiltredeise etter sommerferien ansetter vi kontor-
hjelp til var avdeling i Gaupeveien 21, Ytre Enebakk. 
For nrmere opplysninger, kontakt var avd.sjef Berg 
over teiefon 92 46 60 eiier personlig besØk. 

H. Clausen AIS 
Avd. Pakkemateriell og Spikringsutstyr 

W9tczaseii 
AKSJCSELSXAP 

ETA 8L. 1648 

AVO. PAKK$IATRIELL OG SPIKRINGSUTST'YR 

ARBEID UTFORES 

ALT  

tapet, fliser og gulvbelegg 
Har ledig gulviegger for oppdrag. 

TIf. 06/83 72 56, 02/35 06 40 

,~ ~a~& 2~&J~~4 
Kirkegardsgt. 9, Oslo 5 

TIL SAWS 

2 favner 60 cm ved 
selges meget rimelig. En del rivningsmateriaier GI 
BORT, mot rask avhenting. 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

Midsommeptilbud 
KJOLESKAP d 
Silesia 220 I rn/f ryse- 	I 
boks og laminert topplate. I 400. H-i 16/B 55/D-60 cm 	 U 

Etter ombyggingen selges div. 
Iampeutstyr til 

sterkt reduserte priser. 

& &tette1L aLt 
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

gb 
W4 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

RELIGIOSE MOTER 

  

  

BETEL 
SØnd. 28/6 ki. 19.00. Ha-
raid Nyen. 
Alle velkommen. 

 

Sommerkonsert I 
Enebakk kirke 

onsdag 24/6 ki. 19.00. Tone WernØ, sang. Monica Jan-
gaard, orgel, arr. i samarbeid med Rikskonsertene. 
Gratis adgang, koilekt. 

• AUTODIESEL• 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 



FerieklEer 
Sydenkker 
Nye tilbud 

Apn.- MA-FR. 9-17 
tider: TORSD. 9-19 

LORD. 9-14 

JERNBANEVN. - 1400 SKI - TLF. 87 28 89 
KJØPEKORT VISA-MULTIKORT GOD PARKERING 

NA MED LPRDAGSAPENT I 

IkO~pAs 
8 73 43 

LEKTRISKE 
1820 SPYDEBERG 

SKI 
VESIBY 
DROBAK 
	 / 

SIST 
M 

1NKA-DESIGNS 
árets topp 
GARDINMOTE 

Vi har flere 
moristre og farger. 
Korn og se! 
<Inka" bredde 120 cm 
100% ren bomull 

I 

PRINCESS 
Li 

 
Interior 

SOMMERTILBUD 
ELECTROLUX komfyr, 	

NAKR45OO. (varmluft) 	  

ELTO komfyr, 

4pI 	  NA KR 3550.- 
ROBO kjøleskap, 	

1 1401 	390 
ROBO fryseskap, 

1251 	 NA KR 2170.- 
BOSCH kjøleskap, 

2601 	 NAKR2990. 

KAFFETRAKTER 	 KR 198. 
HANDSTOVSUGER 	KR 198.- 

OPTISK SYNSPROVE. 
0ptker ØYSTEiN KROGH 

OPTISKE as 
Aserivejeri 1, 1400 SKI Telefori 870524 

SKI 
Is 

Kontakt oss dersom De 
vii ha opplysninger 
elier trenger 

4*f00 
 Punktliu  levering, 

gode materialer og 
konkurrerende 
priser er var 
mâlsetning 

omtettbefo* 
1850 MYSEN 	—49 

"en 
Mysen 
Hobel  
Vestby 

Te4efoner: Kontor 
Fabrihk 
Fabrdc 
Fabrikk 

02-890311 
02-89 03 11 
02'•921139.- 	 - 

02-9507 41. - 

Se várt store 

UTVALG 
av várens nyheter 

i briller. 

Tebo-senteret 
hf. 88 84 50 

1820 Spydeberg 

LNICIj11 S 6  	KVALITET - UTVALG 
TILLIT - SERVICE 

SOMMERSALG 

— OG TILBUD 

60,S611MWB KL*lER  UNGDOM/HERFIE 

MATJORD 
Harpet og gjodslet, 

selges tilkjort 

TH. 92 49 20 	I 

Annonsering 
er aktiv 

markedsfOring 

eU ijjnctt 
-thtt talerør 

HUSK BILAUKSJON 

ASKIM 
BILER I 
ALLE 

PRISK LASS ER  

NB! Hver fredag kI. 18.30  
Prøvekjøring og besiktigelse hver dag 

STEDET FOR DET GODE BILKJOP! 
TLF.8808 96 

Stoffer, band 
og blonder 

i mengder  -  til priser 
som ikke skremrner. 

tjj Husqvarna 
Solheimsgt. 18, L,Ilestrom 

TIf. 06/81 30 68 

VIGNETT 



VIGNETT 

Tanniege Glassmester 	 Blikkenslager 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

TIf. kI. 9.00-15.00 	 92 
TIf. utenom kontortid 	92 

Kvelder, lordag etter avtale. 

87 
80 

39 
31 

Ski Glassmester- 
torretning A/S 

Alt I glassarbeider. 

Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tlf. 87 34 55 

OSUALD NODLI 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utf ores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Eneliakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

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

Enebakk glass 
Alt / glassarbe/d 

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

VETERINIER 
Skedsmo Dyreklinikk Riis gàrd, KJELLER 

(Sktet fra Fetvn. v/flyplassen) 
Apent Ira morgan Iii kveld 

hale uken unntatt lord/sand. 
Timeavtaie III. 06/87 81 92 

El-installasjon 

Strømshorg & 
Enersen A/S 

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

• _ 

	

	 Kjeden av autonserte ILAG eIekt,o,ntaIIato,e, 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJEII BRENBJOI{D 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Regnskap 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bed rifts-rãdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74 

Frisør 

r 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr. nybygg og rehabilitenng. 

Utleie av lensepumper. vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Spesialforretninger 

Bilfirma 

Flateby Antirust 
KjBp og saig av biler 

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

Siw's salong - tlt. 92 80 49  11 

Grendesenteret - 1911 Flateby 
DAME. OG HERREFRISØR 

Tirsd 	 9.30-19.00 

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

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Enebakk Antirust 
1911 Flateby 

TI?. 92 89 00 

Spesialforretninger 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. ii, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

BrØdrene Suendsen A/S 
Alt inydyrking, bakkeplanenng' 

pg annen massetransport. 

RIingen 
TIf. 83,70 19/72 1685 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsasalg av fugler og dyr. 

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

Ristarante JTALIA as Pizzeria 

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

:Grendesenteret, 1911 .Flateby. 

TIf 02/92.88 '60 

Sjâforskoler 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Masse A - Masse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Cm nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk 

CAUTE'S TRRFIKRSKOLE A/S 
Opplring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Rortegger 

KVIKK HENS 
117 	. 	fEiE# 

'tLcL7a7-czmcz Jc 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Bolt Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEDL. AV NOASKE 
PRF REGNSKAPSBVRAERS FORENING 

DAME- OG HERREFRISOR 
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 

Mettes Hãrdesign 
Dame- og herrefrisor 

Saig av hárpreparater og parfymeartikler. 
Tirsdag 	  kI. 10.00-20.00 
Ons., tors., fre. 	  kI. 10.00-17.00 
Annenhver lordag 	  kI. 09.00-14.00 
Mandag stengt. 
Bekkeiaget, II etg., V. Enebakk - tlf. 92 55 50 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og smâskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Aft  K.S Yrkesklaw 
wi,kAskimv.  1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

D. Freitag & Co 
• Elektro - Mekanisk - Verksted 
- 	Produksjon - Reparasjon 

Sterkstrom - Svakstrom 
Bil - Elektro 

Postboks 77.. 1912 Enebakk - tlf., 02/9,2 62 94 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvare//trykk 
1911 Flateby - tlf. 92 86 10 

Ogsâ kveldstid 

CS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m 

TIf. 83 70 19 
Mobil 094/23 576 

Enebakk 
Transtormator 
• • verksted 

Boks 27, 1911 Flateby —tlf.92-'8540 

Sissels parfymeri 
og solarium 

TIf. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

JF.  
FI1IIF3iFII 

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

Enebakk rørleggerbedrift 
v[frygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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



OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Tilbud pa 
oljeskift 

24. - 30. juni 

kr 10.- pr. I 
Gratis skift. Bestill time. 

Service fra 11.00-18.00 
Eventuelt timebestilling. 

Apningstider: 
Mand.-f red. 	06.30-21.00 
Lord 	 09.00-20.00 
sond. 	 09.00-21.0'0 

TH. 02/92 81 32 

Vi presentere de politiske topp 

  

 

ii'e•, 

  

- Barnehagetilbudet i kommunene er Winn, 
sier Tom Nilsen og nevner de har barnehage 
pa Flateby i budsjettet for kommende pen-
ode. 

Full âpenhet omforsvarsstasjon i Ytre, sier Tom Nilsen(SV). 

Tom Nilsen(32) er av dem som 
har greid a piukke opp yrkeser-
fering pa tvers av de vante møs-
ter. Han er utdannet Økonom og 
har til daglig sitt arbeid i Hand-
verkernes Sparebank. Forut for 
dette har han blant annetjobbet 
pA pleiehjem, i barnehage, vrt 
kontorsjef i Enebakk Sparebank 
og sekretr I organisasjonen 
"Folkereisning mot krig". - Har 
vel ailtid vrt politisk bevisst, 
men virkelig aktiv ble jeg ikke fØr 
i 1981. Var da sivilarbeider og ble 
tvunget til a forsvare mine stand-
punkt. Dessuten var. det Altasa-
ken, den gjorde at jeg matte be-
gynne a engasjere meg. Mistet 
troen pa demokratiet etter det 
som skjedde da. 

BARN OG UNGDOM 
- Vii partiet kjØre  frem spesielie 
flaggsaker foran dette vaiget? 
- Barnehagedekningen i kom-
munen er heit bann. Pa bud-
sjettet har vi barnehage pa Flate-
by og i LTB oppfØring ved Mjr. 

BLI 
FADDER.1  

Postgiro 5 00 0187 
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Jernbanetorget 2, Oslo 1. 
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Dessuten kombinert grendesko-
le/fritidshjem /barnehage i R6.-
ken. Vi mener forØvrig  barne-
hagepiasser primrt bØr  were 
gratis og fØrste skritt er a fryse 
satsene. 
- Fritidshjem har vi jobbet for i 
mange ar ailerede og mener det 
bØr opprettes I alie kommunens 
sentre. Hauglia har vi satt opp pa 
vart LTB. 
- All ungdom bØr  ha et tilbud 
om kommunal fritidskiubb med 
betaite ledere og her ma Kirke-
bygda prioriteres. Det bØr pro-
sjekteres en ny kiubb og bruker-
ne tas med i planieggingen. 
- Boligiansordningen vii vi job-
be for a videreutvikle. En kom-
munal ianeordning har vi, men li-
ke billig rente kan man oppna i 
enkeite private banker. Dessuten 
Ønsker vi a sette igang spesielie 
sysselsettingstiltak for ungdom. 
Har tidiigere kommet med for-
slag om a nedsette en tverretat-
hg arbeidsgruppe som skal jobbe 
med ungdomsprobiematikken, 
dette vii vi ta opp igjen. 

ELDRE 
- Mener vi bØr  opprette minst 
ett eidre-/aktivitetssenter I pen-
oden, dessuten utvide hjem-
mesykeplelen og boiiger ma til-
rettelegges. Hva sykehjemmet 
angar bor det her utarbeides en 
handiingsplan i samarbeid med 
de som jobber og bor der. Pa den 
maten burde man unnga slike 
piniige affrer som den paga-
ende innsamling. 
- MiljØvern en viktig og vi mener 
det bØr utarbeides en tiltaksplan 
mot forurensing i øyernlHo-
bØivassdraget. I myromr.der 
omkring og i Bindingsvann ma 
det gjores en undersØkeise for a 
kartiegge om det er deponert av-
fail og Ekebergdaien og Raken 
ma kioakeres. Mener det er muiig 
og nØdvendig begge steder i den-
ne penioden, ikke at det ene skal 
prioriteres fremfor det andre. 
- Hytter bØr  gis bruksendring 
og dette kan gjØres ved at til-
knytnig til kommunaie kioak-
kaniegg sØkes tilrettelagt gjen-
nom kommunepianiegging. An-
dre kan paiegges a instaiiere 
Biovac-rensesystem.Her vii det 
komme pa tale a stilie poiitiske 
krav overfor Ap. 

IDRETTSANLEGG 
- Hvordan stiller partiet seg til 
idrettsaniegg pa Flateby? 
- Vi gar inn for en hail etter ai-
ternativ A nar det er Økonomisk 
forsvarhg. Aiternativ B vii legge 
besiag pa for store ressurser. 
- Hvordan stiller partiet seg til  

opprettelse av Mjr Samfunn-
shus? 
- Mener det er en kommunal 
oppgave og vii stØtte det. Men 
ma ta hensyn til Økonomi og vii 
ikke det eksempeivis skal ga pa 
bekostning av fritidshjem og 
ungdomskiubber. 
- Hva mener dere om kom-
munenes kunstprosj ekt? 
- En svrt uheidig fremgangs-
mate da bildene ble innkjØpt. 
Man skal ha en god grunn for a 
prioritere kunst fremfor eks-
empeivis sosiale oppgaver. Like-
vel er det viktig a ta vare pa var 
kultureiie identitet. Er derfor 
enig i at det nedsettes et utvaig 
for a se pa saken, men ikke at det 
trumfes gjennom pa bekostning 
av andre viktige oppgaver. 

SKOLE 
- Hvordan er dere stilt til opp-
retteise av kommunal musikk-
skole? 
- Positivt! I det hele er skoiepo-
iitikk noe vi ma ofrer men pa. Er 
verdt a kjempe for en viderega-
ende skoie I kommunen og ung-
domsskoie pa Flateby, dessuten 
utvidelse uv Kirkebygden skoie. 
- Vii dere gjøre noe for a forbed-
re trafikksikkerheten? 
- Strekningen KvernstuenlRa-
ken er iivsfariig og ma gjØres  noe 
med na. Dessuten trengs tra-
flkksikringstiitak ved Flateby 
Grendesenter og Bjerkiundsbak-
ken, Kirkebygden skoie og Or-
reveienlVagiiaveien i Ytre. 
- BØr kommunene ta imot flykt-
finger? 

- En kiar medmenneskeiig 
plikt. Mener vi bØr ta imot 15 
stykker ailerede iar. Seksjonshus 
kan vre en iØsning, og her star 
FLYBO for utgiftene. Dessuten 
er noe av Bergskaugjordet avsatt 
til offentiig formal og ma kunne 
nyttes. 
- Har partiet prosjekter I Daie-
erdingen og pa Hammeren i 
programmet? 
- Hadde en opprustning av 
Hammernveien i budsjettet og 
kommer til a fØige opp dette. 
Dessuten kunne vi tenke oss a 
sette opp en tiitaksplan for omra- 

det i samarbeid med de som bor 
der ute. 

- HViiket mâi har dere foran hØ-
stens kommunevaig? 
- Minst to representanter i kom-
munestyret. Dessuten Ønsker vi 
A komme i en vippeposisjon med 
Ap. Da vii vi stille en del krav ba-
de politisk og eksempelvis ved a 
fA inn en representant i for-
mannskapet. 

lostelpante  

MALIA 

Prøv Or 
internasjonale meny 

- ogsã mat fra 
var rikhoidige meny 
kan tas med hjem 

Ring og bestill 
ekte italiensk pizza 

TIf. 02/92 88 60 

Vi har ápent hver dag 

VELKOMMEN- 
Sommertid: Mand.-torsd. 16.00-23.30. 

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

GRENDESENTERET 
1911 Flateby 


