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Usikkerheten rãder ennâ nãr Vignett tryk-
kes, men trolig er det at Káre KjØlle vii sitte 
med ordførerklubba fra 1.1. Likevel, valgets 
store seierherre er Frp. Som i resten av landet 
har denne knall blâ vind ogsã rast over var 
kommune og inn i kommunestyret far de hele 
syv representanter. Dette er en Økning pa fire. 
To av plassene har de tatt fra Ap, en fra H og 
en fra V. 

Trolig blir HØyres Káre KjØlle ordførerfra 1.1. 

- Ja, svarer Kâre KjØlle 
noe søvning tirsdag mor-
gen pa spørsmàlet om han 
ná regner med A bli 
ordfører. - Pa debattmø-
tet i Vignetts regi fØr  val-
get sa bade KrF, Sp og 
FrP seg villige til a vre 
med i et borgelig sam-
arbeid. Det far de stà for 

BEKLAG[R 
Neida, SV ,V og AP 

har ikke mistetta-
lens bruk, la det ve-
re kiart. Si nâr várt 
referat fra Vignetts 
valgdebatt i forrige 
nummer, ikke hadde 
med disse partienes 
inniedninger, skyl-
des det ingenlunde 
at partiene forholdt 
seg tause. Fra var si-
de var det heller ik-
ke noe forsØk pa po- 
litisk 	overkjØring. 
Feilen skyldtes rett 
og slett kommunika-
sjonssvikt bade tek-
nisk og menneskelig. 
Vi bekiager, og lover 
a skjerpe oss ytterli-
gere. 

ogsâ etter valget. Selv har 
vi dørene ápne. 

De borgelige mandatene 
teller til sammen nitten, 
hvorav HØyre  har ni. Det-
te er en mindre enn ved 
forrige 	kommunevaig. 
KrF og SP beholder sine 
to, mens FrP aitsa far fire 
nye. 

FOLK ER LE!! 
Vignett stakk innom Frps 
valgvake idet valget gikk 
mot slutten mandag 
kveld. 
- Hva er grunnen til at 

dere gjØr det sà bra? 
- Er fordi vi har drevet en 
rlig valgkarnp og tar opp 

saker befolkningen er opp-
tatt av. Det er vi som be-
gynte med bade gang-/ 
sykkelvei i Râken, om-
gjØring av hytter til he-
lársboliger og kloak-
kering. De andre partiene 
har 	 kommet 
etter.Dessuten stiller vi 
spØrsmál om flyktninge-
mottak og tar ungdom-
men alvorlig. 
Pa landsbasis mener Egil 

SØrensen drápen har vrt 
flytningepolitikken. - 
Men selvsagt er det ogsà 
enkeltsaker. Folk er dritt 
lei a fâ nei. De finner seg 

Seks representanter far 
FrP's Egil SØrensen med 
seg inn i det nye kom-
munestyret. 

rett og slett ikke i det len-
ger! 
At FrP er populrt blant 

ungdommen ogsâ i Ene-
bakk viser resultatene fra 
et skolevaig ved Mjr 
Ungdomsskole, 8.klasse. 
Her yule partiet fatt 15 re-
presentanter ved et of-
fesielt vaig. 

Som mange andre kun-
ne en noe blek Lucie Paus 
Falck Si seg sjokkert over 
vaigresultatet natt til 
tirsdag. - Er skremmende 
sà mange stemmer FrP, 
men vi skal nok holde ut. 
har vrt i opposisjon tid-
ligere. 

Lenger ute til venstre 
beholdt SV sitt ene man-
dat. 

KRETSENE 
Tar man kommunens 

kretser hver for seg yule 
det i Ytre butt et borgelig  

flertall. HØyre yule fâtt at-
te stemmer, KrF to, Sp en 
og FrP syv. 

Ogsá i Dalefjerdingefl og 
Kirkebygda yule det butt 
borgelig. Sp yule fâtt hele 
syv representanter, Ap el-
leve, HØyre fern, KrF tre, 
SV en, FrP fern og Venstre 
en. 

Pa Flateby yule de bor-
gelige fâtt sytten, Ap, V og 
SV seksten. Her yule Ap 
fâtt tretten, HØyre ni, FrP 
seks, Venstre to og Sp, SV 
og KrF ett mandat. 

TOYOTA 
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Onsdagens tekst 
We dere I kjrlighet 

Kol. 3,1245 
Disse ordene er hentet fra 

et avsnitt hvor Paulus er opp-
tatt av a undervise de kristne 
om hvordan deres livsferd 
bØr vre. Summen av det 
han sier, kan vi sammenfatte 
I noen ord fra dette avsnittet: 
'<Kie dere 1 kjriighet>'! Kol. 
3,14. 

Det fortelies en legende om 
evangelisten Johannes. Han 
bodde i de siste ârene av sitt 
liv i Efesus. Da han var en 
gammel mann og ikke lenger 
var i stand til a komme til 
menigheten med egen hjelp, 
var det noen om mØtte opp 
hjemme hos ham og bar ham 
til forsamlingen. Det var ikke 

sá mye han greide a Si lenger, 
men det var en setning han 
alitid hilste med: <'BrØdre, 
elsk hverandre!>' 

Aile trenger vi a bli mØtt 
med kjriighet og forstâelse. 
Johannes hadde et heftig 
temperament, men samlivet 
med Jesus Kristus hadde om-
fomet ham slik at han har 
fâtt tilnavnet: Kjriighetens 
apostel. La det vre var bØnn 
at Jesus Kristus ma fà forme 
várt liv til tjenende kjr1ig-
het mot vâre medmennesker! 

Jesus Kristus elsker oss al-
le og gay seg seiv for oss. 
Hans kall til oss er at vi skal 
leve i tjenende kjr1ighet til 
hverandre. 

S.H. 

>— 
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Satsing for fellesskapets beste 

Tusen takk til Enebakkrutene 
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Kirkene, Enebakk 
SØndag 20. september 

Ki. 11: Stranden be-
dehus, Flateby, v/Helg-
heim. Nattverd. Kirke-
kaffe. 

ii 

Torsdag 17/9. 
U) 19.00: 

BACK TO SCHOOL 

V) 21.00: 
DELTA FORCE 

LØrdag 19/9. 
Annet arrangement. 

SØndag 20/9. 
B) 16.30: 

OLSENBANDEN OG 
DYNAMITIHARRY 

U) 18.30: 
BACK TO SCHOOL 

V) 20.30: 
DELTA FORCE - 

PLAKATEN 

Jobb som 
stØttekontakt/avlaster? Orien-
teringsmØte pa Kantina, Her-
redshuset 22/9-87 ki. 19.30. 

Misjonsuke 
pa Emaus, Kirkebygden, 15. -  20. 
sept. 

Flateby Kino 
viser denne uken bl.a. "Back to 
school.. 

Betel 
Husk ukens mØter. 

Rädmann I Frogn? 
Jan Olav AasbØ, Økonomisjef i 
Enebakk kommune, er blant de 
22 sØkerne til stillingen som râd-
mann i Frogn kommune. AasbØ 
sitter forøvrig i Vignett. 

Min mann var sá uheldig a mi-
ste mánedskortet sitt, og det pa 
den maksimalt verste dagen i 
máneden, nemlig den 31. Da var 
aflerede kortet fornyet for neste 
máned, og han hadde altsa ikke 
kjØrt pa det nye kortet en eneste 
dag. 

Vi ventet en uke i hap om at 
noen skulle finne kortet og sende 
det til ham, fØr  vi kjØpte nytt ma-
nedsmerke. Ingenting skjedde, 
og vi syntes ikke vi kunne vente 
lenger, sá vi kjØpte et nytt ma-
nedsmerke til kr 610,-. Og sà, to 
dager etter dette, kom det bort-
komne kortet i posten. En eller 
annen har funnet det, levert det 
inn til Oslo Sporveier, som sá 
sendte det tilbake til eieren. 

Det var veldig fint at kortet 
kom til rette, men litt ergerlig og-
sa, siden vi allerede hadde kjØpt 

Pa debattmØtet om kommunal 
barnehagepolitikk 26.08.87, fikk 
lokalpolitikerne 	ovenstàende 
spØrsmãl direkte stilt to ganger. 
Fá eller ingen torde svare pa det-
te. Vi foreidre er bekymret for 
barna vare - og vi er bekymret 
for bamehagensfruni 

Med tungihjerte Overlater vi 
barna vâre til andre. Det er for de 
fleste av oss tvingende nØdven-
dig for a fA det Økonomiske reg-
nestykket Ui a ga opp. Derfor 
krever vi at barna vare far det 
beste samfunnet kan gi dem - go-
de oppvekstvilkâr med godt Ut-
dannede pedagoger, som vet hva 
de gjØr,  som kan jobben sin og 
som jobber til barnas beste. Det 
vet vi at vi far, sa lenge fagperso-
nalet er pa plass i barnehagen. 

Samfunnet er slik i dag, at 
svrt mange foreidre sliter 
tungt. Mange makter ikke pop-
gaven alene. Barneoppdragelse 

Det MA bygges mindre bolig-
ertheter i Enebakk. Slik bolig-
strukturen er i dag har ungdom 
fA eller ingen muligheter til a 
skaffe seg en bolig. Dette fordi 
det stort sett bygges stØrre bolig-
ertheter med hØy takstverdi. Noe 
som medfØrer at ungdom i eta-
bieringsfasen ikke har noen mu-
lighet til a bli boende i bygda. 
Enebakk Unge HØyre  synes det 
er synd. Deis fordi mange ung-
dommer Ønsker a bli boende i 
Enebakk, og dels fordi ungdom 
er en ressurs for bygda. Vi opp-
fordrer sa ye! BBL, private in-
stanser og kommunen til a bygge 
mindre enheter til LAVERE PRI-
SER. 

Et annet viktig poeng er at det 
ikke er bare er ungdom som Øns-
ker mindre enheter. Mange ensli-
ge eldre Ønsker ogsá mindre en-
heter, fordi de ikke har bruk for 
de store boligene de har i dag. 
(Dette gjelder ikke alie eldre,og 

nytt merke. Hva gjØr vi sâ? Det 
koster ingenting a prØve, sa vi 
ringte til Enebakkrutene og 
spurte om det var mulighet for a 
RA refundert det ene manedsmer-
ket. Svar: Ta kopi av begge kor-
tene og kom hit med den, sa skal 
vi se hva vi kan gjore, selv om det 
ikke st.r noe i reglene váre om at 
refusjon skal gis i slike tilfeller. 

Da jeg kom Ut til Enebakk-
rutenes kontor med kopien, var 
det ingen diskusjon, jeg fikk Ut-
betalt kr 610,- med det samme, 
aitsa full refusjon av det ene ma-
nedsmerket. 

Jeg synes det er pa sin plass at 
SA mange som mulig far vite hvil-
ket hyggelig behandling vi fikk 
hos A/S Enebakkrutene i dette 
tilfellet. Tusen takk skal dere ha! 

Anne Rysstad Wold 

er ikke lenger bare foreidrenes 
ansvar - den er et felles sosialt 
ansvar. Dette krever vi at ad-
ministrasjonen tar konsekven-
sen av! 

Svrt mange kommuner har 
etter hvert begynt a lønne sitt 

enn tarifthestemt lØnn, for a be-
holde fagfolk i sin kommune. 
Enebakk kommune skal Ut j lo-
kale forhandlinger med sine ar-
beidstakerorganisasj oner man-
dag 21. september. De har da 
muligheten til a vise at de setter 
pris pa fagpersonalet, og at de vii 
gjøre sitt for a holde dem i bygda. 

Vi foreldre ser fram til at ad-
minlstrasjonen og politikerne er 
seg sitt ansvar bevisst. 

Foreldreaksjonen for 
barnehager og fritidshjem 

Hildur Gjerde 
Jan Erichsen 

vi vii ikke kaste ut noen). Ene-
bakk Unge HØyres listekandida-
ter ser det som en av de stØrste 
utfordringer a fá gjennomslag for 
dette. Vi Ønsker ikke at ungdom 
skal fyile 30 ar fØr de har rád til a 
flytte hjemmefra. SLIPP UNG-
DOMMEN TIL. 

For Enebakk Unge Høyre 
Glenn Robert Skaug 

Formann 

Ring 4146 35 
og bli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra kr. 50 pr. ár. 
For barn i nod. 

t REDD BARNA 
TH.: (02) 4146 35 

Enebakk er en kommune med 
en mengde ulØste oppgaver. 
Vi lur en barnehagedekning 

som er en katastrofe. Fritidshjem 
finnes ikke. Ungdomsklubbiede-
re siutter i protest mot mangien-
de beviigninger, og sykehjemmet 
ma hoide ioddsalg for a ía kjØpt 
en minibuss. Miijøet forurenses 
og barns skoievei er enkelte ste-
der de rene trafikkfeiler. 
SVs politikk er a iØse oppgave-

ne til fellesskapets beste - ikke a 
primrt spare penger. 
Vi er det partiet som ar etter ar 

har foreslátt barnehageutbyg-
ging. I kommende periode vii vi 
kjempe for nye bamehager pa 
Flateby og ved Mjr. Vi vii ogsa 
fortsette a foresiá at barnehage-
satsene fryses, og kommunene 
ma ha utbyggingsplikt. Videre 
vii SV arbeide for fritidshjem i al-
le kretsene i kommunen. Her er 
det forresten gledelig at tiere av 
de andre partiene ogsa begynner 
a forsta at det er et behov. 
SV er videre det partiet som 

konsekvent har satset pa ung-
dommen. Vi gãr inn for at de 
komniunaie ungdomsklubblede-
re fx arbeidsforhold det gar an a 
leve av og med. Nye lokaler ma 
stifles til disposisjon i Kirkebyg-
da og I Ytre. Og vi vii bygge boli-
ger som ungdom har rad til a bo i. 
Stikkord er billige tomter til bo-
iigbyggeiaget, botiiskudd og en 
bedre etableringsiansordning 
enn den vi har I dag. 
SV er ogsa det eneste partiet 

som har gatt inn for a sette av 
midler til sysselsettingstiltak for 
ungdom. 
I kommende periode vii vi ga 

inn for at det bygges et eidresen- 

Idretten og ungdomsklubber 
er eksemper pa organisasjoner 
og kiubber som far tilskudd fra 
kommunen. Men hva med en 
pensjonistgruppe? Kunne ikke 
en slik gruppe ftt tilskudd pa uk 
linje? Heist burde de vrt i ledi-
ge lokaler ved sentrene. Her kun-
ne de motes nar de var i banken, 
pa posthuset eller butikken. 

Skal forsØke a komme med no-
en enkle forsiag til hvajeg mener. 
Vi kunne raske med oss de bØker 
vi seiv har stuet ned i hjemmene, 
og et bibliotek skulle vre kiart. 
Ukeblader vi har lest kunne ogsâ 
ga til gruppen. Et kortspili er ofte 
attraktivt, dessuten strikking, 

ter/dagsenter i kommunen. 
Hjemmehjeips- og stØtteord-
ninger ma forbedres og flere tryg-
deboliger ma bygges. Funksjons-
hemmede ma gis tilbud og inte-
greres i det Øvrige bomiijØ. 
MiljØvern star sentrait hos oss. 

Vi VII ha tiltakspianer mot for-
urensning i Øyeren og HobØi-
vassdraget. Omrádene rundt 
Bindingsvann ma undersØkes. 
Ekebergdalen og Rakenomradet 
ma kloakkeres og hyttebeboere 
ma gis bruksendring, enten etter 
kioakkering eller ved instaila-
sjon av BIOVAC-rensesystem. 
Fosfathoidige vaskemidier ma 

forbys brukt og soigt i Enebakk. 
Trafikksikringstiitak ma iverk-

settes. Dette haster pa streknin-
gen Kvernstua-Ráken. Andre ak-
tueile omrader er: Flateby Gren- 
desenter, 	Bj erkiundsbakken, 
Kirkebygda skoie og Orre-
veieniVagiiaveien. 
SV var ogsâ det eneste partiet 

som pa arets budsjett yule ore-
merke midier til opprustning av 
Hammernveien. 
Vi vii slass for en ailmennfagiig 

videregaende skoie i kommunen, 
for ungdomsskole pa Flateby, 
grendeskole i Rakenomradet, 
samt en musikkskoie i bygda. 
Eiiers mener SV at det er en kiar 

forpiiktelse a motta asylsØkere 
og flyktninger. Til slutt vii vi i 
denne omgang nevne Mjr Sam-
funnshus. Her ma vi komme i 
gang. 
SV lover ikke skattelettelser, 

men økt satsing til feilesskapets 
beste. 

For Enebakk SV 
Tom Nilsen 

hekling, sying, treskjring og 
mye annet. Og for ikke a for-
giemme, en god kopp kaffe og 
latter i godt seiskap. 

Gruppen kunne utstyres med 
en ovn hvor kakeoppskrifter av 
gammelt, godt merke kunne ba-
kes til alles beste. Utfiukter kun-
ne pianiegges og gjennomfØres. 
Vi yngre kunne tra støtVende til 
med ting de trenger hjeip til. 

Jeg for min del tiives i de eldres 
seiskap. De har ofte et humØr og 
pâgangsmot som en og enhver 
kunne misunne dem. 

Johanne Storeng. 

Hva kan gjøres  for a bedre 
lønns- og arbeidsvilkár for 
fØrsko1e1arerne i Enebakk? 

Dep dot or hjeptepom 
or dot ogsä huspom 

__-1-  - ------ 	- 	 - 

Hva med en pensjonistgruppe? 



Olsenbanden og Dy- 
namitt-Harry 

trenger vel ikke noe nr-
mere omtale. Dette er en Bar-
ne-film for hele fámilien! 

OLSEN: 
BANDEN oc 
DYNAMflT- . 
HARRY 

n,,o AQ. E 
hARAl(I 	.•- 
AEl1*Ifl. 5V2 Q: 
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VIGNETT 

Ukens spaltist Ukens filmer 
Forurensning, blant an-

net av Børterelva, har 
vrt tema i Vignetts spal-
ter tidligere. Mitt tips for-
an kommende kom-
munestyreperiode er at 
Ekebergdaien fortsatt ma 
vente. 

Râken vii presse seg 
foran. I følge uttalelser 
fra naturvernhoid vii en 
bli skuffet om en kioak-
kerer elva, en vii fortsatt 
ha iandbruksforurensnin-
ger og elva reguiert. En 
underlig pãstand for oss 
som husker elva renne 
blank og kiar inntii for Ca. 
25 ár siden. Det har vrt 
drevet kraftproduksjon i 
70 àr og elva har vrt re-
gulert siden 1600-tallet. 
FØr var det husdyr pa alie 
gãrder, i dag er det en 
igjen pa strekningen BØr-
ter-Kirkebygden skole. 
Min pãstand er at det ikke 
er iandbruket som sâdan, 
men landbrukspolitikken 
som forurenser. En van-
vittig kanaliserings poli-
tikk, som samier alie hus-
dyr pa knøttsmâ arealer, 
ma forurense. Bildet er 
gjerne føigende: 30 mâi i 
bygda og 100 mâl 20 km 
inne pa fjellet med kun 
grasproduksjon. All hus-
dyrgjØdsel spres pa de 30 
mâlene om høsten pa bIØt 
grasbakke. 

Pa Østlandet drives det 
til gjengjeld snart bare 
med ãpen âker, her sas 
korn i bratte bakker, som 
fØr var beite, pa bekke-
kanter og all elendighet 
som finnes. Det ma bli 
erosjon! 

Forskjellen pa gift og 
medisin er som kjent 
mengden. Det hjelper ik-
ke at denne poiitikken 
var riktig inntii for 10 fir 
siden, i dag er giftvirknin-
gen âpenbar bade hva for-
urensning og Økonomi an-
gâr. Si far vi da gode rad 
bade fra landbrukets ar-
mada av veiledere og na-
turvernere: <<Bøndene bør 
piøye pa tvers av fallret-
ningen>>. Gjerne det. Hvis 
vannet begynner a renne 
oppover av den grunn. 

<<BØndene bØr plØye  om 
váren>>. Haken er bare det 
at vi befinner oss i et av 
landets stiveste Ieirjord-
omrâder. Vârpløying  med 
etterfølgende 	forsom- 
mertØrke kan nedsette 
avlingen til det halve, det 
vii Si direkte tap pa pro-
duksjonen. 

<Det bør  anlegges et 
grasbeite pa 10-15 km ved 
elvebredden>>. 	Sikkert 
veldig fornuftig, men 
hvordan skal arealet 
pieies? Jeg gâr ut fra at 
det ikke skal ligge som et 
gedigent ugrasbelte, det 
blir i sá fall ikke noen 
fryd for Øyet. De som ikke 
har fantasi til it forestille 
seg et slikt belte kan ta en 

tur gjennom Daiefjerdin-
gen i juli-august og se pit 
veiskritningene til Akers-
hus-fyikesveivesen. Ene-
bakk kommune, som har 
store problemer med a fit 
gravd opp hull sit de kan 
fâ gravlagt sine døde, kan 
neppe gi arealer av en slik 
størreise parkmessig be-
handling. <<Bøndene kan 
høste graset selv>>. 

Det yule selvfølgelig 
vre naturlig og riktig. 
Problemet e at pit de fle-
ste østlandsgitrder er det 
eneste høsteredskapet en 
skurtresker. 

Hva skal graset brukes 
til? Kutallet i Akershus 
synker med 10% i itret. 
Fortsetter den nitvren-
de politikk noen itr til, vii 
den nermeste ku til hØyet 
høstet ved Ignas bredder, 
befinne seg flere mil inne 
pa Ringebufjellet. Hvor-
dan skal vi sa lØse land-
bruksforurensningen? 

Det mest effektive yule 
vré it kutte ut hele land-
bruket. Dessuten er det 
mye billigere og importe-
re mat, mener mange. 
Selvfølgelig er detbillige-
re, i hvert fall i dag. Men 
hvorfor i flate skal bønde-
nes inntekter sammen-
lignes med priser i u-
land? Hvorfor kan vi ikke 
like gjerne utradere LO-
Okonom Rune Gerhard- 
sen, 	forbrukerritdsfor- 
mann Kristin Moe og pris-
direktØr Egil Bakke? 

Om vi erstatter Egil 
Bakke med en itrslønn pit 
rundt 300 000 kr med en 
pakistaner til hjemland-
ets lØnn pit Ca. 5 000 kr, 
sparer vi ogsa mange pen-
ger. 

Pit den bakgrunn er selv 
norske tomtater latterlig 
billig, ikke sant. 

Dette var noen hjerte-
sukk fra modernringen, 
kanskje du, pal Rust, kan 
forteile litt fra industrien, 
eller andre emner, i neste 
nummer av Vignett. 

Sven Erik Tysdal 

Dette er en film-uke 
hvor folk med godt humor 
og sans for komedier vir-
kelig har noe a se frem til. 
Flateby Kino setter opp 2 
filmer i denne kategori, 

Back to school 
— Arets toppkomedie I USA 

Thornton Melon orket aldri 
a begynne pa college, allike-
vel har han jobbet seg opp til 
a bli mangemillionr. 

Tross sin mangel pa Ut-
dannelse er han stolt over sin 
eneste sØnn Jason, som gjØr 
det skarpt pa Grand Lakes 
Universitet - tror han - inntil 
han en dag bestemmer seg 
for a komme pa et overraskel-
sesbesØk. 

Jason er gjeririomsnitts G 
student med et NG sosialt 

FORETREKKER DU AC-
TION-FILMER, KAN DU PA 
TORSDAG OG SØNDAG SE 
Chuck Norris og Lee Marvin 

The Delta Force 
En flykapring finner sted 

om bord i et amerikansk fly 
fra Athen til New York. To 
terrorister, bevpnet med 
maskingevrer og hand-
granater, tvinger flykaptinen 
til a sette kurs mot Beirut. 
Passasjerene blir tatt som 
gisler. 

I mellomticlen befinner ma- 

og først og fremst ma vel 
nevnes den mest aktuelle 
av disse to, filmen som for 
tiden gar sâ det braker pit 
Oslo-kinoene — nemlig 

liv. Han er pa stupelaget, 
men barer hándklr isteden 
for a stupe. Hans eneste venn 
er en punkete radikal som 
overhodet ikke har noen yen-
ner. Na orker han ikke mer og 
vii slutte. Thornton er sjok-
kert over dette og prØver des-
perat og finne en lØsning pa 
problemet. 

Plutselig far han en 
kjempeidé! Han er nettopp 
kvitt sin siste kone, forretnin-
gene gar av seg selv - det er 
ingen grunn til at han ikke na 
endelig kan fa fullfØrt ut-
dannelsen sin. Det er Jasons 
tur til a bli sjokkert... 

jor Scott McCoy (Chuck 
Norris) og obert Nick Alexan-
der (Lee Marvin) seg om bord 
I et Hercules transportfly. 
Scott og Nick leder eliteskva-
dronen Delta Force, en vel-
trenet amerikansk antiter-
ror-gruppe. Deres mál: Frigi 
alle gislene, koste hva det ko-
ste vii. 

LØRDAG ER DET INGEN 
FORESTILLINGER PGA. 
ANNET ARRANGEMENT 
PA SAMFUNNSHUSET. 

Mep pao 
Flateby 
kino 
Trodde du kinooppsla-

get i forrige ukes Vignett 
inneholdt alt it glede seg 
til av filmer pit Flateby 
kino de kommende ukene. 
Da tok du feil. 
Og feil var det ogsit ved 

teleoverføringen mellom 
Klokkeruditsen og Mysen. 
Dette resuiterte i at du 
gikk glipp av informasjon 
om disse godbitene: 
>'ELSK MEG.: En 15-ânng er 

sendt fra fosterhjem til foster-
hjem. "Jeg finner aldri et sted jeg 
kan siá meg til ro. Jeg er alltid pa 
vei. Om jeg en gang finner noen 
som elsker meg langt inn i heive-
te, da skal jeg bli der. . ." En al-
vorlig film. 
"INVADERS FROM MARS-: 

Var det likevel et romskip han 
hadde sett? Hadde jorden fatt 
besØk Ira en fremmed planet? 
David overgâr frykten og drar ut 
for a undersØke pa egén hand. 
"DØDELIG VAPEN": I flimen 

(ogsâ en film fra flimfestivalen i 
Haugesund) fOres vi med hand-
lingsmettet action; en intrige full 
av nerve og smálronIske re-
plikker Ira to hØyst  forskjeliige 
politimenn. 
<>DET BESTE VALGET": En 

skIkkeiig ungdomsfilm! - Som pa 
en fin mate skildrer unge men-
neskers usikkerhet og forsØk pa a 
finne seg selv, innehoider mye 
god humor og rnusikk. En slags 
fortsettelse av "The Breakfast 
Club", "Pretty in Pink' og 
-Skulk med stil". 
Og mânedens Ønskesreprise: 

"CROCODILE DUNDEE-. 

NEl IlL 
HYTTEOMRADE 

Plan for hytteomrâde Nosa 
skog har iigget ute til hØring. 
En rekke instanser har uttalt 
seg og med bakgrunn i dette 
vedtok bygningsrâdet man 
ikke kan tilrâ planforsiaget 
vedtatt. De finner fØlgelig  in-
gen grunn til a fremme pla-
nen for kommunestyret. 

I avslaget blir det spesielt 
lagt vekt pa hensynet til det 
eksisterende miljØ i omrádet 
og kvaliteten av Lyseren og 
Kjennslitjern som drikke-
vannskilde. 

Kulturprisen 
1. oktober blir det avgjort 

- hvem som skal fâ kommunens 
kulturpris for 1987. Prisen i ar er 
pa kr 10.000, alternativt et kunst-
verk. 

Kulturstyrets formann Lars 
Kvalvâg forteiler til Vignett at 
det har kommet inn forsiag pa 
mange velkvalifiserte kandida-
ter, og valget kan bli vanskeiig. 

I kulturstyrets mote forrige 
torsdag ble det oppnevnt en ny 
komite for tiirettelegging av til-
delingen. I denne komiteen satt 
tidligere kulturstyrets leder, Tor-
stein Guslund og kst. kulturkon-
suient Aslaug Tidemann. Som 
nye medlemmer til komiteen 
valgte kulturstyret BjØrn Pors-
bØll og BjØrg Ringstad. Tredje 
medlem av komiteen er fortsatt 
kulturstyrets leder Lars Kval-
vâg. 



Paulsrud oveptap 
otter Sandvik 

VIGNET 

Relsebpev fra $ør-Afrika 2 
Rektor ved Ytre Ene-

bakk skole, Roar Pauls-
rud, er ansatt som peda-
gogisk konsulent ved sko- 
lekontoret. 	Paulsrud 
overtar etter Arnfinn 
Sandvik som slutter ved 
skolekontoret 1. novem-
ber. Nãr Paulsrud vii til-
tre stillingen som pedago-
gisk konsulent, avhenger 
av nár en ny rektor kan 
tiltre stillingen pa Ytre 
Enebakk skole. Stillingen 
blir nâ lyst ut. 

Den nye pedagogiske kon-
sulenten har 15 árs rektorerfa-
ring. FØrst seks âr pa Hagen 
skole i HobØl, og sá de siste drØye 
átte ârene ved Ytre Enebakk 
skole. Paulsrud er bosatt i Tom-
ter, men kommer opprinnelig fra 
Gausdal. 

Hvorfor Ønsker du na a bevege 
deg bort fra grasrota i skolen? 
- Mr man har arbeidet sá len-

ge som jeg har gjort med en be-
stemt funksjon innen skolen, kan 
det vre artig a prØve noe nytt, 
sier Paulsrud. SØkte en lignende 
stilling i Askim i ljor. Den glapp i 
siste omgang. Og nâr jeg da fØrst 
skulle fA en slik stilling, sá er jeg 
glad det ble her i Enebakk hvor 
jeg trives sa godt. 

Jeg liker skrive-og utrednings-
arbeid, og stillingen som pedago-
gisk konsulent var derfor at-
traktiv. 

Rektorrollen er etter hvert 
blitt meget sammensatt. Mens 
man tidligere var hovedsakelig 
administrator, er stillingen etter 
hvert blitt tillagt stadig stØrre ut-
fordringer som pedagogisk leder, 
og det er vanskelig a oppfylle 
begge disse funksjonene, sier 
Paulsrud. 
- sa du har ikke som rektor 

Ønsket deg mer tid ute i klas-
serommene? 
- Nei, det er ikke ailtid like en- 

kelt a vre leder og samtidig fun-
gere pa grunnplanet - ute i klas- 
serommene, som underviser. Det 
heter seg at man ikke skal mm-
ste kontakten med grunnplanet. 
Det synes jeg er litt tØysete. Med 
de krav det stilles til deg som le-
der, kan lrergjerningen lett bli 
venstrehandsarbeid. Det er 
umulig a a til alt skikkelig.I ar-
beidsiivet ellers er det jo ikke slik 
at lederen skal fungere pa alle 
ledd i bedriften. 
- Spesielle saker du vil forsØke 

a kjØre fram i stillingen som pe- 
dagogisk konsulent? - Jeg for-
venter et godt samarbeid med 
skolesjefen I de sakene som duk- 

Enebakk kulturstyre ved-
tok i siste mote a bevilge kr 
5 000 til BØndernes hus. 
BØndemes hus driver for ti-
den tungt, og administra-
sjonskomiteen for huset har 
gjort flere fremstøt for a rette 
pa dette. I juni var det blant 
annet innkalt til et mote med 
forefinger og lag for a drØfte 
mulige veier a gá med tanke 
pa a Øke utleiefrekvensen. I 
den forbindelse viste Kunst-
foreningen stor interesse for a 
fâ permanent tilhold i en del 
av huset. 

Roar Paulsrud, fly pecla-
gogisic konsulent pa skole-
kontoret. 
ker opp og har ikke egne kjepp-
hester. 
- Kommer du til a savne skolen 

her? 
- Det gjØr Jeg nok pa en mate. 

Hvls jeg hadde Ønsket a fortsette 
som rektor, vile det utvilsomt 
blitt her ved Ytre Enebakk skole. 
Det er et godt forhold innen l-
rer- kolleglet. Og samarbeidet 
mellom skolen og foreidrene fun-
gerer utmerket. 

Skolen her er et godt sted for 
elevene a vre og et godt sted a 
arbeide. Det borger stabiliteten 
her for: Jeg er overbevist 61n at 
min etterkommer ogsa vil f6 det 
bra her, hvem det ná enn blir. 
- Du sier skolen her er et godt 

sted a vre. Vel og bra. Men hva 
med det materielle, som f.eks. ta-
kene? 
- Alle Enebakk-skolene tren-

ger vedlikehold, og jeg tror ikke 
dette vil fungere bra fØr teknisk 
etat overtax vedlikeholdet av 
kommunale bygninger. Som det 
er i dag, far en ikke tatt det nØd-
vendigste. Na kaver alle for seg, 
og ingen har den totale oversik-
ten over hvor behovet er stØrst. 

Det er riktigere at en etat har 
ansvaret, sier Paulsrud. Ellers vii 
jeg si nár det gjelder budsjett at 
det i den senere tiden er blitt 
gjort mye pa den rent pedagogis-
ke side. Den Økningen av ram-
metimetallet som ble vedtatt 
tidligere i àr, og den nye vikar-
ordningen man har fátt ressurser 
til, betyr en positiv utvikling, og 
jeg haper slike ordninger kan 
opprettholdes, sier Paulsrud til 
slutt. 

Allerede i slutten av -86 
sØkte administrasjonskomi-
teen for BØndernes Hus om et 
tilskudd pa nrmere 7 000 
kroner. Kulturstyret avslo 
den gangen sØknaden og an-
modet om at det ble utarbei-
det en konkret driftsplan 
som eventuelt kunne snu den 
negative utviklingen. 

I kultursektorens bidrag til 
kommuneplanen er det blant 
annet antydet muligheten for 
en rehabiitering av huset til 
flerbrukshus. 

Her følger det andre rei-
sebrevet fra Ottar Ho!-
stad. Sammen med sin 
kone Gudrun er han i SØr 
Afrika for a bygge kirke. 

Da vi merker den store inter-
essen i Enebakk for arbeidet som 
blir gjort her nede, sender vi ien 
en liten hilsen. Det kommer Jo 
stadig gayer til bygget, blant an-
net 7000 kroner(2000 rand) fra et 
ektepar i Ytre. All interesse, ga-
ver og forbØnn varmer og gleder 
vãre hjerter. 

Har ogsá mottatt sorgens bud-
skap. Var kJre bror og partifelle 
Torstein Guslund har fatt hjem-
by. Fred over hans minne. 

Arbe.idet her har tross alt gatt 
fremover, men innvielsen av kir-
ken er utsatt til den 20.9. Menyen 
har vrt snakket om pa kvmnn-
memØte, og alt fra kuhoder til 
kylling er foreslatt. I fØlge tradi-
sjonedn skulle det vre ei ku, 
men det blir for dyrt. Sá det blir 
nok heller kylling. 
MOT VAR 

Det gâr mot var her na. Mer og 
mer blomster er det og trr bug-
nende av appelsiner og sitroner. 
Lengst syd i landet er det kom-
met en meter med vat sne. hele 
omrádet er derfor avstengt fra 
omverdenen da brØytemaskmner 
ikke finnes. 

Na skinner solen igjen og pa 
tross av at det har vrt kaldt om 
nettene, 49 solskinnsdager bar 
det vrt siden vi kom ned. Say-
ner de lyse kveldene hjemme, 
men er spart for mygg og flue. 
Som i Norge stiger solen opp i 
Øst, men gar til venstre mot nord. 
Opp halv syv. ned halv seks om 
kvl 
FOLK OG LEVEVIS 

Skal forsØke a fortelle litt om li- 

Enebakks nye kulturkon-
sulent, Ilona Løvseth, er nâ 
pa plass pa kulturkontoret. 

Ilona LØvseth er polsk, 
født og oppvokst i Lodz, bo-
satt i Norge siden 1968, for ti-
den pa LillestrØm, sammen 
med mann og datter pa 5. Av 
utdannelse er hun arkeolog 
og kunsthistoriker. Ilona er 
medlem av Kiassisk fore-
fling som arbeider for kias-
sisk kultur, sprãk og kunst. I 
fritiden driver hun ogsá som 
trener i Oslo Kvinnelige 
Roklubb, hvor hun ogsâ er 
styremedlem. 

At kulturkonsulentens stol har 
stàtt torn i innpa tre maneder, er 
tydelig. Fete bunker med kor-
respondanse har hopet seg opp, 
et utail av ting a gripe fatt i for 
den nytilsatte. 
- Jeg konsentrerer meg om det 

som det haster mest med, sier 
var nye smilende kulturkonsu-
lent og titter opp fra haugen av 
budsjettdokumenter pa skrive-
bordet. Na haster det a komme i 
gang med budsjettarbeidet. De 
andre tingene far jeg ta i tur og 
orden. 
- Hva er viktigst a fA fart i i 

Enebakks kulturliv na? 
- Det bar Jeg ikke vurdert fore-

lØpig, sier Ilona. Hva som er vik-
tig, henger sammen med bud-
sjettet og de beslutninger som er 
tatt fØr jeg kom. Denne stillingen 
er Jo midlertidig. Jeg sitter pa en 
mate og skal gjennomføre ting 
som er bestemt.  

vet her nede. Bade hvite suluer 
og indmere bruker samme for-
retninger, banker, postkontorer 
og apoteker. Det eneste som er 
delt er sykehus og skoler. Men 
standaren byggemessig pa de 
innfØdtes skoler og sykehus er 
nok like bra som pa de hvites. Og 
en ting er felles bade for hvite og 
sorte skolebarn, de har uniformer 
og fr samme avstraffelse(juling). 
De som har opplevd det syns det 
er O.K. 

Engelsk er hovedsprâket her, 
men barna lrer ogsa bade sulu 
og afrikansk. I tillegg har de mu-
lighet til a veige andre sprák. 

Folk her far trygd ved fylte 60 
r og nar de er syke. Tror faktisk 

det er det eneste landet i Afrika 
der folk far trygd. 
ALKOHOL 

Den verste svepen for folket 
her er som mange andre plasser i 
verden alkoholen som na bare 
Øker, i tillegg har narkotikaen 
gjort sitt inntog. Mange er det 
som lider unØdig av denne grunn. 
Endog sorte lrinner kan kom-
me beruset pa skolen, og da blir 
undervisningen deretter. 

Vi blir ofte Øyenvitner til ting 
som for oss er uvant. Hvordan en-
kelte behandler sine barn og 
kvinner som sloss er ogsá et re-
sultat av alkoholen. I dag sa Jeg 
hvordan de gjør opp med hver-
andre, det var sa brutalt at Jeg 
matte gi mine fØlelser luft. Godt 
for ham, og kanskJe enda mer for 
meg, han skJØnte ikke norsk. 

SLAGSMAL 
Mmsunnelse er kanskje mer ut-

bredt blant suluer elm andre, og 
p dpr ur iitnzr 

en ~Orste 	det noen svar- 
te ungdommer som banket lØs pa 
barn og ungdommer ved siden av 

- Hva med ungdomsklubbene 
og krisen som er oppstatt etter at 
klubblederne i to av klubbene 
har sagt opp? 
- Jeg kommer til a ta kontakt 

med kiubbene for a hØre om de-
res planer og Ønsker. Her er det, 
etter hva jeg sa iangt bar forstátt, 
mange synspunkter pa hva som 
ma gjøres i en overgangsperiode. 

Eliers vil jeg ogsa ta kontakt 
med organisasJoner og fore-
finger og hØre om deres planer 
og hvordan vi kan hjelpe med a 
gJennornfØre dem. Utifra de fore-
liggende budsjettrammer ser det 
imidlertid ikke lyst ut. 

Videre vil jeg arbeide for a hol-
de god kontakt til miljØet og opp-
fordrer folk til a kontakte meg. 
Jeg haper pa et godt samarbeid 
med organisasjoner som sorterer 
inn under kultursektoren.  

kiretomta. da politiet kom var de 
pa et Jorde noen hundre meter 
borte, lett synlige for oss. De inn-
fødte fulgte ivrig med mens Jeg 
Jobbet, men hØrte skuddene. To 
dØde, den tredJe saret. De inn-
fØdte her fryter for at disse grup-
per skal ta over styringen her. De 
har vel belier ingen mulighet for 
det. NA har de fleste, men da er 
det vel ingen som far det bra. La 
meg gjØre det kbart tollererer ik-
ke aparteid, men forstãr det. 

STATEN SUBSIDIERER 
Det er mest sort politi her, like-

sa vakter og betjening I forretnin-
gene. Na blir det slâtt like hardt 
ned pa svarte som pa hvite. Sta-
ten subsidierer de fleste matva-
rer, eksempelvis koster ett stort 
brØd 1.80, 12 egg 6.70. SmØr og 
kjØttvarer er ogsa biblig, for ikke 
a snakke om frukt og grØnnsa-
ker. Bensin koster cirka 2.70 per 
liter, men kommer vel ikke de 
sorte til gode vil du kanskJe Si. 
Selv er Jeg overrasket over hvor 
mange sorte som har bii. Pro-
sentvis er det flere sorte som har 
bil enn folk i Soviet. De sier her 
det var tre ganger sa' billig fØr bo-
ikotten. sa den ma Jo ha en ne- 
gativ virkning nar foiket kommer 
fra farmene inn til byene, bygget 
staten sma leiligheter for a unn-
ga slum. Disse er det mange som 
blir selveiere av for under 1000 
kroner. 

Skuble gjerne vrt her nede 
lenger. Men 21.september gar fly-
et fra Johannesburg. Og den pa-
fØigende dag skulle vi komme til-
bake til Enebakk og Vignett. De 
bqte J1U.sner fra alle eebai- 
ninger her og 	for folsuvr  

Gudrun og Ottar Hoistad. 

- SØker du stillingen nar den 
blir lyst ut til neste ar? 
- Tiden vil vise. Jeg Mr se hvor-

dan Jeg trives og hvordan det he-
le blir. Det er av avgJØrende be-
tydning at Jeg far til et godt sam-
arbeid. 
- Men jeg er veidig glad i Ene-

bakk, forsikrer var nye kultur-
konsulent. - Gjennom mitt ar-
beid med registrering av kul-
turminner i kommunen i iØpet av 
de siste par arene har Jeg hatt 
god anledning til a bli kjent med 
mennesker og landskap. Naturen 
her er vakker, og jeg oppiever 
menneskene her som interes-
serte i lokalmiljØ og lokal kultur, 
det vre seg musikk, maler-
kunst, og andre kulturaktivi-
teter. Jeg trives I Enebakk, sier 
var nye kulturkonsulent. 

5 000 til Bøndernes Hus 

Kultupkonsulenten ep pao plass 



Aldpi angpet,  
For det meste er det bare lovord om Ene-

bakk fra Arve Ovik, pensjonisten som sam-
men med sin kone har hatt hytte I Ekeberg-
dalen i over tretti fir. Men strØmmen har de 
ikke mye pent a si om. - Gãr jo ustanselig! 

VIGNETT 

HYTTE I ENEBAKK - HYTTE I ENEBAKK 
UTROLIG NATURFLOTT! Mange hytter finner vi rundt omkring i kommunen. 

Vignett stakk innom et par og spurte litt hvordan de 
som ferieboere opplever Enebakk. Hvorfor de kom hit, 
hva de liker og ikke liker. 

MED UTSIKT 
MOT OYERN 

Inger, Helge og Eva Mane var ifull  sving med hagearbeid da Vignett stakk oppom i helgen. 

Stille og rolig, akkurat slik vi Ønsker det, sier Eva og 
Hákqn Heier. 

Familien Naerbo fikk seg hytte pa Einerstadfeltet i Dalefjerdingen i 1979. - Bor 
midt i Oslogryte, og følte det var viktig for ungene de fikk mer kontakt med naturen 
forteller husets far Helge NrbØ. - Helt vilde ble de to da de fikk se bier, fluer og 

maur. Det var beviset pa at várt argument var godt nok. 

- Bor her fra pâske til fros-
ten kommer, sier Eva og Ha-
kon Heier. Det pensjonerte 
ekteparet har hatt hytte ned-
enfor nàvernde Flateby in-
dustrifelt siden 1959. 

- Om vi savner noe i Enebakk? 
De funderer begge litt, har tatt 
seg tid til en pust pA terassen 
rneliom gressklipping, luking og 
klesvask. - Nei, egentlig mang-
ler vi ingen ting her, stille og 
fredlig. Akkurat slik vi Ønsker 
det. Og sá har det jo til og med 
butt fiskeutsaig, det setter vi stor 
pris pa. Men ellers er matvarene 
dyre. Reiser derfor gjerne til Lii-
iestrØm nár en storhandei skal 
fortas. 
- Hvorfor hytte i Enebakk? 
- Leide mye pa Strandlia i ferie-

ne, men etterhvert Ønsket vi vârt 

Enebakk Pensjonistforening pa 
tur 

HØstturen denne gang gikk til 
Neverfjell Turisthotell. Vi var 
heldige med vret og 43 deltage-
re var med denne gangen. Vi star-
tet fra Durud kl. 9.00 30. august. 
Buss fra Gudbrandsdalsreiser 
fraktet oss bade fram og tilbake. 
Ruten var Tangen Bru - TØm-
merbráten - Sanner - Kirken - 
Flateby - med siste stopp for pa-
stigning, LillestrØrn.  Reiste vide-
re mot Eidsvoid med en kafferast 
pa Nebbenes kafeteria. Her var 
forhândsbestilt kaffe og rund-
strykker. Etter en god pause dro 
vi videre gjennom frodige Hed-
rnarksbygder med speilbianke 
MjØsa innrammet av gyidne 
kornákrer pa alle kanter. Ankom 
hotellet til lunsj, og her hadde vi 
fern deilige dager. Hadde under 
oppholdet en dagstur som gikk 
via Sjusjøen til Birkebeinerveien, 
over til Koppang, nordover til 
Enden, Atnadalen opp til Hinge-
buf3ellet. Spiste lunsj pa Spids-
bergseter, dro videre ned Gud-
brandsdalen, var innom Oyer 
Gjestegârd, der det var anled- 

eget. En bekjent hadde kjØpt 
tomt av Petter Flateby, denne 
fikk vi se, og likte den. Gikk der-
for og spurte om han ikke hadde 
flere a seige. Og slik ble hytta 
reist pa marka som tidligere var 
forbeholdt kuene. 

Tiden i Enebakk bruker ekte-
paret til A holde sin hytte og 2.4 
rnl tomt i orden. Det formeuig 
bugner av fargerike blornster, 
frukt og br i hagen. Og uønske-
de vekster far trolig ikke lang le-
vetid i bedene. 

- Kunne dere tenke dere a bo 
her pa vinterstid? 
- Nei, det yule butt for tung-

vindt, mye snØrnáking. Reiser 
noen máneder hjem til Lam-
bertseter for vi setter oss pa flyet 
til Mallorca. Der tilbringer vi de 
kaldese vintermánedene. 

fling til a se Lulleputthammer. 
Var hjemme ved hotellet i god tid 
til middag. En uforgiemmelig 
tur. Vi ankom hotellet pa sØndag, 
og ved rniddagen ble vi Ønsket 
velkommen av hotelleieren som 
ogsa redegjorde for hotellets fa-
sciliteter. Ved avreise pa torsdag 
kom han ut i bussen og takket for 
besØket og Ønsket 055 velkom-
men igjen, enkeltvis eller i flokk. 
Startet ki. 10.00 for hjernreise. 
KjØrte da veien om GjØvik med 
en kafferast pa Bergland og var 
hjernrne i Enebakk i 03.00 tiden. 
Vi som var med retter en stor 
takk til Mary og Knut Sandaker 
for strevet med oppiegget av tu-
ren. 

Sekr. 

I 

  

   

- Hva er grunnen til at dere fikk 
hytte akkurat i Enebakk? 

- For det fØrste er det den korte 
veien til Oslo. Det at vi ikke tren-
ger a planlegge, men kan reise ut 
nâr vi fØler for det, en helg eller 
bare en kveld. Var forresten en-
nom en bekjent vi fikk greie pa 
omrádet her. Er jo ikke sa -opp-
lyst. men gar fra munn til munn 
og ore til ore. Da vi hadde sett 
det var vi ikke et Øyeblikk i tvil, 
bestemte oss med det samme. 
Srlig var det pa grunn av de 
store vilde arealene rundt her. Er 
isolert, har en utrolig natur og 
rikt dyre- og fugleliv. 

En gang tok de bussen fra An-
kertorvet til Enebakk hver fre-
dag etter arbeidet. Pa fanget satt 
to smajenter, ofte trøtte og uopp-
lagte. Idag har ekteparet for-
lengst skaffet seg bil, og jentene 
stik.ker av og til innom med sine 

BRUKE FANTASIEN 
- Forresten er det ganske mor-

somt nâr det blir prat om hytter 
satin genereit, ivrer Helge videre. 
- Arbeidskamerater og andre 

legger ut om at de har hytte pa 
disse kjente hyttestedene, som 
eksernpelvis Hyaler. A ha hytte 
her ute er liksom ikke sá fint. 
Men ingen er det av dem som 
kommer hjem og har funnet sâ 
mye sopp og br som oss. Vi er 
dessuten isolerte og kan gjøre 
-om vi Ønsker uten tanke pa hva 
naboen mener. Her kan vi ogsâ i 
rnotsetning til mange andre ste-
der frnne en gammel skogsvei, og 
selv fantasere over hva den en- 

familier.For enná, etter tredve ár 
tilbringer det pensjonerte ekte-
paret sa mye som mulig av som-
rnerene i Ekebergdalen. - Har 
aidri angret pa at vi kjØpte hytta, 
sier Arve. - Kort vei er det fra 
byen, vakker natur, fredlig og 

gang ble brukt til. Det star ikke 
et skilt som fortelier at slik og 
silk var det. 
- Er det noe dere savner her 

ute? 
- Egentlig ikke. Har det vi tren-

ger. Det eneste er at man er av-
hengig av bil for a komme ut og 
bade. 

- Benvtter dere hytta pa 
terstid? 
- A ja, pleier ailtid vre her i 

vinterferien. Merkede lØyper  er 
det, og reiser vi til Godheim er 
det lyslØyper.  Ja, flere barne-
familier er her ogsá i julen. 

stile. Fine veier er det jo ogsa 
butt etterhvert. 
Selv er han svrt interessert i lo-
kalhistorie og har sikret seg beg-
ge bind av bygdebØkene. - Er Jo 
helt utrolig alt som er skjedd ba-
re her i dalen: fyrstikkfabrikken, 
BjØrneboe, JØlsen. Har forresten 
flere ganger forsØkt a fâ Norge 
Rundt hit. Her er detjo historier i 
massevis. 

IKKE VINTEREN 
Sommerene i Ekebergdalen 

bruker de til a passe sin blom-
strende og velstelte hage. Dess-
uten liker Arve babe a male og 
skrive dikt. Noen limier har han 
da ogsá skrevet om Enebakk. 

Ja du herlige Enebakk 
du skal ha mange takk! 
De fØrste hytteâr 
bar vi oss bade skjev og 
skakk 
fra bussen med ailsiags mat 
og drikke. 
Nu har vi bil 
og er begge pensjonister, 
misunner ikke noen som er 
vandrende turister.- 
Om det regner eller solen 
skinner, 
her i Enebakk har vi bare go- 
de minner. 

Men om vintere, nei da fri-
stes de begge lite til a were 
her ute. - Er for mØrkt om 
kveldene, for lite folk. Nei, 
for oss er det kun et som-
mersted. Men forstâr de som 
bor her hele âret, ser da ut 
som dere liker dere! 

Tur til Neverfjell 



En av vãre lokale kunstnere Leikny Derlick med et av sine bilder. 

ovenvommelse I Dalen 

Riktig set vâtt var det da Vignett tok en biltur innover 
i Ekebergdalen lØrdag. Endene set ut som de riktig koste 
seg der de svØmte over asfaltdekket, og ungene matte se 
sine bukser ganske dryppende etter passering av de tre 
punkter elva hadde gdtt over sine bredder. 

VIGNETT 

KOLLEKTIVUTSTILLING PA NYGARD. 
Bilder, sang og kjaerlighet 

Tomteselskapet utm 
split sin Polle? 

Forrige mandag var det generalforsamling i Ene-
bakk Tomteselskap. Arsmeldingen som da ble presen-
tert generalforsamlingen, identisk med kommune-
styret, viste en meget urovekkende okonomisk situa-
sjon. Ved utgangen av 1986 var lánegjelden kommet 
opp i 6.952.650 kroner. Økonomisjef Jan Olav Aasbø be-
grunner situasjonen med at seiskapet idag drives pa 
non-profitt basis. Det vii si at det ikke finnes egenkapi-
tal og alle utgifter ma dekkes gjennom Iánemidler. 

Med sang av Marit 
Osnes AambØ ak-
kopagnert av sin 
mann pa piano, ble en 
stØrre 	kollektivut- 
stilling âpnet pa Gal-
leri Nygârd lørdag. 
Bak utstillingen star 
Enebakk Kunstfore-
ning og arbeidene 
som vises I genrene 
grafikk, olje, og ak-
varell er signert av 
personer som burde 
vekke interesse hos 
mange.Vi 	nevner 
blant annet Anne-Li-
se Knoff, Hannes og 
Leikny Derlick, Kaa- 

Intormasjon om 
Enebakk kirke 

Knut Grinde har utarbeidet og 
trykket et hefte om Enebakk kir-
ke og kirkens historie. Heftet er 
butt en delikat trykksak, fullt av 
interessant lesestoff om var yak-
re, garnie middelalderkirke. 
Kulturstyret besluttet i siste 

mote a gâ til innkjØp av 20 eks-
emplarer av heftet. Disse heftene 
skal distribueres til kommunale 
institusjoner. 
Heftene er ellers til saigs i ABC 

bank i Kirkebygden og i Ene-
bakk kirke. 

NYLENDE TIL VAREN 
Til Vignett opplyser tek-

nisk sjef det tomtene pa Ny-
lende trolig vil lyses ut vàren 
1988. - Var pa anbudsbe-
faring i forrige uke og regner 
med vi kan sette igang i inne- 
vrende 	ft, 	I . heist 
1.november, sier han. 

Det ble pa generalforsanilin-
gen reist kritiske spØrsmâl til 
den nàvrende driftsform. Blant 
annet mente HØyres Jan østreng 
det er for dârlig kommunikasjon 
mellom politikere og Tomtesel-
skapet. 

Vignett spurte teknisk sjef Tor-
gils Opedal som fungerer som 
prosjektleder, om kommunika-
sjonen er for dârlig? 
- Mener egentlig ikke det. Saks-

kart og gjenpart av protokoll blir 
sendt formannskapsmedlem-
mene. Hva som bli vedtatt skulle 
derfor ikke vre ukjent. Hele 
saksdokumentet far de tilsendt 
om de ber om det. Problemet er 
vel heller at det blir for mye papi-
rer a gâ gjennom . Det som mang-
ler er en representant mellom for-
mannskap og Tomteselskapets 
styre, slik det blir lagt opp til i 
den aye nemdstrukturen. 
- Tomteselskapets leder Arne 

Svarthol mente en vesentlig ar-
sak til det Økonomiske ufØre  er at 
det ikke er produsert mer enn 
femten tomter i áret siden 1986, 
mens málet er fØrti. Hva er grun-
nen til at det ikke er produsert 
flere? 
- Gãr ut fra .t dét var et vakum 

de siste árene i NBBL. Etter at 
kommunen tok over i 1985 har 
teknisk sjef fatt jobben som pro-
sjektleder. Det holder bare ikke. 
Skal man grie 40 tomter i aret, 
ma det hele tiden vre tre-fire 
prosjekter gáende samtidig. Det 
har vi idag ikke administrasjon 
til. Teknisk etat er for overbelas-
tet. 
UTSPILT SIN ROLLE 
- Kan det forsvares tomtesel-

skapets tomter nesten er like 
dyre som pa det private marked? 
- Den pâstanden er vel pa langt 

nr riktig. Pa Bergskaugjordet 
koster den dyreste tomta 220 000, 
den bffligste 125 000. Sàvidt meg 
bekjent er det i Ytre solgt til over 
300 000 privat. Bergskaugjordet 

ENEBOLIG 
Ernst Bjerkestrand har fatt til-

latelse til oppfØring av enebolig i 
HØgdaveien pa Flateby. Inn-
sendte tegninger viser et 
1-etasjes bolighus med verksted 
og kontorer i underetasjen. 
ENEBOLIG 

Anne-Marie Utsigt har fátt til-
latelse til a oppfØre enebolig i 
Konvailveien pa Flateby. 
GARASJE 

SØknad om oppfØring av gara-
sje ved Enebakk syke- og al-
dershjem er innvilget. Garasjen 
skal brukes til xnhjøbilen og blir 
pa 40 kv.m. 
INDUSTRIBYGG 

Knut A. Thorvalsen A/S har 
fâtt innvilget sØknad om opp-
fØring av industribygg pa Gran. 
Bygget blir et toetasjes indust-
rillagerbygg med et samlet bruk-
sareale pa 834 kv.m. 
VANNVERK 

Flateby Vannverk A/L har th.tt  
tillatelse til oppfØring av silo.  

ble dessuten spesielt dyrt. Trolig 
blir det biuigere pa Nylende. 
- Hvor mange tomter er solgt pa 

Bergsskaugjordet? 
- Har bare et par stykker igjen. 
- Har tomteselskapet utspilt sin 

roile? 
- Ja, etter min mening er det 

unødvendig a ha et eget tomte-
seiskap. Kan ikke se en eneste 
fordel ved a opprettholde det. 
Produksjon av tomter kan funge-
re pa samme mate som a skaffe 
vei, vann og kloakk, av teknisk 
etat, private eller parallellt. Men 
hadde man hatt en egen admi-
nistrasion yule det selvsagt stilt 
seg annerledes. 

JEVN TOMTEPRODUKSJON 
Vignett spurte videre Økonomi-

sjef Jan Olav AasbØ om den 
vanskelige Økonomiske situasjon 
skyldes liten tomteproduksjon? 
- Ja, det merkes godt. Arealer 

man kjØpte inn pa 60- og 70-tallet 
har opparbeidet seg renter og av-
drag, mens nye arealer ikke er 
opparbeidet. Dette er det vrste 
som kan skie. BØr  vre en jevn 
virksomhet. 
- Men deane saken har selvsag 

to sider. Pa den éne har vi tomte-
selskapet som er hardt pressa og 
Ønsker a opparbeide nye omrá-
der. Den andre er det dette vii fØ-
re med seg for kommunen, som 
eksempelvis sprengte skoler. 
- Har du forsiag til hvordan den 

Økonomiske situasjon kan lØses? 
- Pa lengre sikt bØr man eaten 

sØrge for en jevnere tomtepro-
duksjon, eller man kan legge ned 
hele Tomteselskapet og la den 
bli en del av den vanlige forvalt-
ning. Sistnevnte er under vurde-
ring og mange heller til den 
konklusjon at det bØr legges ned 
i sin návrende form. 
- Pa kort sikt kan kommunen 

bistâ med penger, og vi jobber 
med en delvis refinansiering. 

Saken har tidligere vrt opp i 
bygningsrâdet men man fant da 
ikke lovhjemmel for a gi dispen-
sasjon fra plan- og bygningslo-
vens krav til avstand til nabo-
grease. 

Fylkesmannen er av den opp-
fatning lovens paragraf 7 gir 
hjemmel for slik dispensasjon og 
har opphevet vedtaket i byg-
ningsradet. 

Ved annengangs behandling sâ 
man at det her foreligger sa vikti-
ge samfunnsmessige interesser 
at dispensasjon bØr  gis. 
OPPFØRING AV 
BYGG 
Bent Utsigt gis midlertidig til-
latelse til oppsetting av bygg for 
storfugloppdrett. Anlegget ma 
imidlertid fjernes kostnadsfritt 
for kommunern dersorn byg-
ningsrádet/kommunen pâlegger 
det. 

SØkeren fikk i 86 tillatelse til 
oppfØring av bygg og Ønsker na 
et tilsvarende for a utvide sin 
virksomhet. 

re Espolin Johnsen og 
Sigmund Arseth. 

Av de litt eldre utstillerne fin-
ner vi Hannes Derlick, 814ringen 
som en lengre periode var bosatt 
i Ekebergdalen. - Ekte kob-
berstikk forkiarer datteren Leik-
ny om hans bilder. En grafikk-
teknikk som nesten er forsvun-
net. 

Over 80 er ogsâ den svrt 
etterspurte grafiker Kaare Espo-
un Johnson butt. - Er kanskje 
mest kjent for sine illustrasjoner 
til Johan Boyers bØker, forteller 
leder i kunstforeningen Grete 
Kittilsen. 

Detaijerike bilder av Anne-Lise 
Knoff har fatt sin plass pa Gal-
leriet, og selvsagt váre egne Leik-
ny Derlick og Olav Thune. 
Leikny har ogsá tegnet en plakat 
til kunstforeningen, som for fØrs- 

te gang brukes til denne utstllhin-
gen. Orginalbildet firmer man 
forØvrig blant hennes arbeider. 

NATURBILKDER 
Tilbake med bilder er Sigmund 

Arseth, maleren som med sine 
naturbilder ble svrt sâ popult 
da han i vinter holdt en separa-
tutstiluing pa Flateby. 

Videre vises kunst av Inger J. 
Qvam Hafsmo, Arne LØvstad og 
Linn Arnold Soistad. Dessuten 
har man deane gangen forsØkt 
noe nytt. En temakasse er lánt 
fra 	Norske 	Grafikeres 
Forbund. - Hadde egentlig 
tenkt oss erotikk, sier Kittilse. - 
Men dessverre var den utlârit. 
Tok da kjrlighet, det var det 
nrmeste vi kom. 

Utstillingen holder foruten i 
kveld(onsdag), oppe i helgen. 
Den er et besØk vel verd! 

Nytt fra bygningspaodet 
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Kampstart for Enebakkhãndball 
FIRE SURE, TO TAP Fopste stevne pao Mjmpbanen 

En flott  seriestart for P-12. B.f.v Sissel Johannesen, 
Sandra Johnsen, Jennifer Tefetiller. 
f.f.v. Lene-Terese Johannessen og Kathrine Larsen. 

Her gjelder det a mere rask i starten. 

Lørdag kunne Drivs friidrettsgruppe arrangere sitt første stevne pa Mjrbanen. 
Et kombinert jubileums- og klubbmesterskap var det med konkurranse sâ vel i lop 
som ball, lengde, kule og hØyde. 

Med muligheter til a delta for alle fra syv og oppover, var kanskje ikke noe over 
50 deltagere mest imponerende, men kollisjon av større arrangementer som Oslo 
Maraton ma vel trolig ta noe av skylden for dette. 

I en kommentar til Vignett sier leder I friidrettsgruppa Oddvar Stubberud at de 
er svert fornøyde  med banen som vii bli offesielt âpnet i begynneisen av oktober. 

Sine fØrste  kamper spilte 
seks av Enebakks handball-
lag i Mjrha11en sØndag. Vi 
bringer her resultater og 
mâlscorere. 

P42 
Piker 12 mØtte HØland, og pa 
hjemmebane slo de sine gjester 
uteri problemer. 8-3 ble det eride-
lige resultat, og som toppscorer 
firmer vi Eva-Beate Svendsen 
med tre mâl. Sisseb Johannesen 
scoret to, Jennifer Tefetiller, 
Kathrine Larsen og Terese Hau-
gaard flkk alle inn ett. 

0-12 
Gutter 12 mØtte SØrum, men 

matte dessverre se seg slãtt 3-9. 
Málscorere pa hjemmelaget var 
Svein Guldbrandsen, Marius Be-
rgem og Kristian Lindem. 

P-14 
Annetlaget til piker 14 mØtte 

AFSK og vant overlegent 15-10 
Málscorere her var Tone Hau-

gaard med to mál, Hege Holtet to 
mâl, Marianne Darre-Hansen fi- 

I strãlende hØstvr, men med 
litt sterk vind, avviklet Enebakk 
Vannskiklubb kretsmesterska-
pet pa vannski for Oslo vannski-
krets sØndag. 

Mesterskapet ble avviklet pa 
Mjr, og det deltok ti vannski-
kjØrere i mesterskapet, derav ni 
gutter og en jente, Enebakk 
Vannskiklubbs Elisabeth Hau-
gen, som konkurrerte sammen 
med herrene i dette mesterska-
pet. Hun hevdet seg meget godt, 
og ble kretsmester i slalãm og 
trick. 

Kretsmestertittel ble det ogsâ 
pa Ingar Pedersen. Klubbkame-
raten John ødegârd tok en 3. 
plass i bade slalam og trick, 
mens det ble en 6. plass i trick pa 
Trond Myhrvold. Det ble ikke  

re, Birgitta Haug fire og Sin 
Marsdal tre. 

FØrstelaget mØtte Skjedsmo 2 
og heller ikke de hadde pro-
blemer med a seire. 16-10 ble det 
endelige resultat og pa scorings-
lista her finner vi Anett Hansen 
med ni mâl, Hanne Jorgensen to 
mâl, Rita Stensli to ma! og Maria 
Benterud tre mâl. 

P46 
Jentene i 16-arsklassen matte 

nok se seg slâtt av Gjerdrum 2. 
Resultatet ble 11-18 og scorere 
her var Nina Brathen 1 mál, Hele-
ne GrØn 1, Katrine Harsem 4, 
Wenche Johannesen 5. 

D.5 
Seier ble det for damene i sin 

fØrste kamp i femte division.  He-
le 23-15 vant de og Marianne 
Nordli topper ikke uventet sco-
ringslista med 13 màl. Deretter 
fØlger Marit Barkenes med fire, 
Ellen Jakobsen ett, Aud Nordli 
to og Eva Nss tre. 

konkurrert i hopp i kretsmester-
skapet, da det kun hadde meldt 
seg tre deltakere til denne Øvel-
sen. 

Ingar, som har hatt en bra Se-
song hittil, trodde seg inntil nylig 
kvaliflsert og kiarert for VM-del-
takelse neste heig. SØndag fikk 
han beskjed fra forbundet om at 
han likevel ikke var kvaliflsert, 
pga. at det hadde vrt en dom-
mer for lite da han satte rekord i 
Enebakk Open tidligere i seson-
gen. 

Liten ball 
KI. J. 1980 
1. Hege NØkleby 19.70, 2. Chri- 
stofa Key Thoren 10.75, 3. Torill 
Edvindsen 10.03. 
K!. G. 1980 
1. Stian Holm 25.74, 2. Eivind 
Eriksen 21.08, 3. Tom Pettersen 
18.90. 
KI. G. 1979. 
1. Kim A. Thorvaldsen 23.07, 2. 
øystein Berg 13.30. 
K!. G. 1978. 
1. Jan Egil PorsbØll 40.20, 2. 
Torkjell Hongve 16.55. 
Liten ball 
K!. J. 1977. 
1. Marit Bognerud 17.50, 2. Ragn- 
hild Edmundsen 17.23, 3. Anne 
Marie Knagenhjelm 12.94, 4. Lai- 
la Eriksen 12.90. 
KI. G. 1977. 
1. Kristian Fjeldstad 36.00, 2. An- 
dre Bergan 34.21, 3. Tomas Vigen 
Andersen 21.56. 
Lengde 
K!. J. 1980 
1. Hege NØkleby 2.62, 2. Katrine 
Tryti 2.46, 3. Tine Kaasa 2.36, 4. 
Kari Bognerud 2.09, 5. Torill Ed- 
mundsen 1.93. 
K!. G. 1980. 
1. Eivind Eriksen 2.73, 2. Tom 
Pettersen 2.62, 3. Stian Holm 
2.24, 4. Robert Grosvold 2.20. 
K!. J. 1979 
1. Kathe Knagenhjelm 1.97. 
K!. G. 1979 
1. Kim Thorvaldsen 2.51, 2. Øy- 
stein Berg 2.28. 
Lengde 
KI. G. 1976 
1. Espen Pettersen 3.68, 2. Bernt 
Myren 3.52, 3. Kai Henning 
Holm, 3.44, 4. Roar Martiniussen 
3.32, 5. Frode Grosvold 3.23, 6. 
Per Opsahl 3.14, 7. Tomas Kristi- 
ansen 3.08. 
K!. J. 1975. 
1. Silje Berg 2.23. 
K!. G. 1975 
1. Christian HØe  4.17, 2. JØm  Ege 
4.04, 3. Jan André Delbeck 3.46. 
K!. J. 1974 
1. Katarina Hákonsen 4.03, 2. 
Elin NØkleby 3.70. 

K!. G. 1972 
1. Martin Opsahl 4.53. 
Kule 
K!. J. 1975 kg 
1. Silje Berg 5.95. 
K!. G. 1975 2 kg 
1. Christian HØe  10.28, 2. Henning 
Stubberud 9.28, 3. Lars Kjensli 
9.25, 4. Jan Andre Delbeck 8.95. 
KI. G. 1976. 2 kg 
1. Espen Pettersen 8.90, 2. Kai 
Henning Holm 8.25, 3. Jon Inge 
Maridal 6.55. 
K!. J. 1974 3 kg 
1. Elin NØkleby 7.10. 
K!. J. 1973 3 kg 
1. Anja HØnsi 5.85. 
K!. G. 1972 4 kg 
1. Martin Opsahl 8.30. 
60. m 
K!. J. 1980 
1. Hege NØkleby 11.00, 2. Chri- 
stofa Key Thorén 11.5, 3. Katrine 
Tryti 11.6, 4. Tine Kaasa 11.8, 5. 
Anne Marit Engersnes 11.8, 6. 
Kari Bognerud 12.4, 7. Torill Ed- 
mundsen 13.7. 
K!. G. 1980 
1. Tom Pettersen 10.8, 2. Eivind 
Eriksen 10.9, 3. Stian Holm 12, 4. 
Robert Grosvold 12.4. 
60m 
K!. G. 1979 
1. Kim A. Thorvaldsen 10.7, 2. 
Ronny Jansen 11.1, 3. øystein 
Berg 12.00 
K!. G. 1978 
1. Roar Sandem 10.2, 2. Torkjell 
Hongve 11.4. 
K!. J.1977 
1. Janette Jansen 10.00, 2. Inge- 
borg Enger 10.1, 3. Trude Veroni- 
ca Estensen 10.3, 4. Vibeke Myh- 
re 11.00, 5. Laila Eriksen 11.1, 6. 
Marit Bognerud 12.9. 
K!. G. 1977 
1. Kristian Fjelstad 10.00, 2. 
Henrik Eide 10.00, 3. Truls Petter 
Bjerkestuen 10.4, 4. Tomas Vigen 
Andersen 10.6, 5. André Bergan 
11.1. 

60 m 
K!. G. 1976 
1. Espen Pettersen 9.5, 2. Roar 
Martiniussen 9.5, 3. Tomas Kri- 

stiansen 9.6, 4. Bernt Myren 
10.00, 5. Per Opsahl 10.1, 5. Kai 
Henning Holm 10.1, 7. Frode 
Grosvold 10.2, 8. Jon Inge Man- 
dal 10.6. 
KU. 1975 
1. Silje Ber#  10.6. 
K!. G. 1975 
1. Christian HØe  9.1, 2. JØrn Ege 
9.3, 3. Lars Kjensli 9.7, 4. Henning 
Stubberud 10.1, 5. Jan André 
Delbeck 20.8 (fall) 
60 m 
K!. J. 1974 
1. Katanina HØ/âkonsen 8.8. 
K!. J. 1973 
1. Anja HØnsi 9.2. 
IlØyde 
K!. G. 1976 
1. Espen Pettersen 1.15, 
Roar Martiniussen 
K!. G. 1975 
1. JØrn Ege 1.30. 
Jenter 1974 
1. Elin NØkleby 1.25. 
Jenter 1973 
1. Anja HØnsi  1.25. 
Gutter 1972 
1. Vidar Krogseter 1.35, 2. Jan 
Ove RØdvang 1.25. 
K!asse Sen. Menn 
1. Helge Tryti 1.40, 2. Roar Eide 
1.35. 
Resu!tater 100 m 
K!asse 1972 
1. Martin Opsahl 13.5. 
K!asse Sen. menn 
1. Helge Tryti 13.4, 2. Roar Eide 
14.1. 
K!. G. 1977 
1. Henrik Eide 1.56.5,2. Truls Pet- 
ter Bjerkestuen 3.06.2. 
K!. G. 1976 
1. Roar Martiniussen 2.55.2, 2. 
Bernt Myren 3.02.6. 
Ki. G. 1975 
1. JØrn Ege 2.58.8. 
KI. J. 1974 
1. Elin Nøkleby 2.59.3. 
Kiasse J. 1973 
1. Anja HØnsi 2.58.7. 
K!. G. 1972 
1. Martin Opsahl 2.21.7. 
K!. Sen. Menn 
1. Oddvar HØnsi 2.20.8. 

Ingar og Elisabeth 
Iii topps igjen 



Valgets kvaler 
Valgets kvaler er over. Spenningen er utløst for den-

ne gang. Mandag formiddag tok Vignett en runde til 
forskjellige valgiokaler i kommunen, for a snakke med 
folk om hvordan de opplevde valget. 

Var valget vanskelig, og hva var det som til syvende 
og sist avgjorde valget for den enkelte? 

IL 

FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss rettenbi a kutte ned pa for 
lange innlegg etter beste skjonn. Du kan skri-
ye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og 
adresse. 

Enebakk Unge Hopes skolepolitikk 

I" 
Skoleetaten 

REKTORSTILLING I GRUNNSKOLEN 
Fra 1. november 1987 blir det ledig rektorstilling ved Yt-
re Enebakk skole. Oppsigelig tilsetting. 

Ytre Enebakk skole Jigger idyllisk til ved Mjrvann. 
Skolen har p.t. 16 klasser med Ca. 350 elever pa barne-
trinnet. 

Tjenestepiikt og tilsettingsvilkár i henhold til gjeldende 
skolelov, fØresegner,  instruks og regulativ. Pliktig med-
lemskap; iSatenspensjonskasse. 

For nrmere opplysninger ring 02/92 60 60. 

Av sØknaden ma det gâ tydelig fram hvilken utdanning, 
undervisningskompetanse, administrativ praksis og 
konkurranseansiennitet sØkeren  har. 

Kopier av vitnemâl og attester ma vre bekreftet. 
Tilsetting vii skje i skolestyrets mote 20.10.87. 

Søknad sendes Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk, in-
nen 6. oktober 1987. 

VAKTMESTER VED MJIER UNGDOMSSKOLE 
Vikariat som vaktmester ved Mjr ungdomsskole er 
ledig fram til 01.09.88. Det kan ogsâ bli tale om fast stil-
ling. Tiltredelse snarest mulig. 
I stilhirigen Ønskes en person med hândverksmessig ut-
damning og praksis, og som samtidig er innstilt pa a 
samarbeide med elever, 1rere og andre tilsatte. 

Det tas forbehold om endringer/justeringer nâr det gjel-
der framtidige arbeidsforhoid. 
Tjenesteplikt, arbeidstid og arbeidsforhold i henhold til 
vanlige kommunale vilkâr slik disse gár fram av by, in-
struks, reglement og tariffavtaler. Skolens rektor blir 
vaktmesterens nrmeste overordnede. 

SØknad bilagt vitnemál fra skoler og kurs samt attest-
kopier fra tidligere og návrende arbeidsgiver, sendes 
Enebakk skolestyre,-1912 Enebakk, innen 25. september 
1987. 

RENGJØRINGSASSISTENT STRANDEN 
SKOLE 

Ved Stranden skole er det ledig stilling som rengjØ-
ringsassistent. Tiltredelse snarest mulig. 

Posten er for tiden pa 4 timer pr. dag, men det tas for-
behold om justering til et lavere timetall senere dersom 
dette blir aktuelt med derav føigende lØnnsreduksjon. 

Tjenesteplikt i henhold til de ordninger som er etablert i 
denne sektor pa vedk. skole, og videre i samsvar med 
vanhige kommunale vilkar som til enhver tid gâr fram av 
by, instruks, reglement og tariffavtale. 

SØknaden sendes Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk, 
innen 25. september 1987. 

Skolesjefen. 

Enebakk kommune, 
Akershus 

STILLING LEDIG 

VIGNETT 

Karl Martinsen, 
Ytre Enebakk 

Kari er 19 ár og førstegangsvel-
ger. 

- Jeg synes det var vanskelig, 
sier Kari. 

- Det synes a vre sma for-
skjeller mellom partiene. Mye 
gãr igjen hos samtlige. Jeg valgte 
etter hva jeg var mest enig i. Og 
det var ikke bestemte saker i 
valgkampen som avgjorde valget 
mitt. 

Steinar Jøransen, 
Dalefjerdingen 

Nei, det har ikke vrt noe stort 
problem. FØlger med i det som 
skier, men har bestemt meg for 
lenge siden. Noen enkeltsaker 
har ikke bestemt valget. 

Tone Ekstrom, 
Dalefjerdingen 

- Nei, det har ikke vrt noe 
stort problem. Stemmer som jeg 
pleier, noen ekeltsaker har ikke 
bestemt valget. 

Leif GjØrstad, Hammeren 
Nei, det skulle ikke v--re vans-

kelig, svarer Leif GjØrstad og be-
krefter at det blir det samme 
partiet som han pleier a stemme 
PA. 

- Eneste forskjellen pa partia 
er at Sp er de eneste som bygger 
ut omrádet her. 

Marit Ruud, 
Ytre Enebakk. 

- Det var vanskelig i âr, og jeg 
har tenkt meg godt om, sier Ma-
rt Ruud. - Men jeg flkk jo be-
stemt meg. Det var for sá vidt ik-
ke spesielle saker som avgjorde 
valget mitt, men mange forskjei-
lige ting, som barnehageplasser, 
situasjonen for smabarnsmØdre 
0.1. 

Arthur Bakken, 
Ytre Enebakk 

- Nei, valget var ikke vanske-
lig, sier Arthur Bakken, og be-
krefter dermed at han stemte 
som han afltid har gjort. Det som 
en om a gjØre er a fá inn de per-
sonene en Ønsker a fA inn i kom-
munestyret. Nár det gjelder spe-
sielle saker jeg er opptatt av, sâ 
synes jeg det er viktig a anlegge 
gangvei i KvernstuenlRâken-om-
radet. 

Arbeiderpartiet vii selvsagt ha 
en skole som er best mulig for al-
le. Arbeiderpartiet vet at dagens 
skole kan gjØres bedre og vii 
kontinuerlig arbeide for at den 
skal bli det. Arbeiderpartiet vet 
at det koster a gjØre skolen bed-
re. Derfor lover vi ikke skatte-
lette. Vi tar konsekvensen av 
vrt standpunkt, vi vet at det 
koster a gjennomfØre omfattende 
forbedringer og reformer. Unge 
HØyres vision er ikke original, 
men den koster. Vi tror ikke at 
HØyre kan realisere en slik vision 
og samtidig stá for skattelette. 
Høyres politikk blir kort og godt 
ikke troverdig. Det er sØrgeiig at 
Unge HØyre  i Enebakk ikke fat-
ter dette. 

Unge HØyres  formann synes a 
ha havnet i den vilifarelse at jeg 
ikke skjønner hvorfor norsk, ma-
tematikk og mremmedsprak er 
fag som bør vies stor oppmerk-
somhet. Det viser at han ikke har 
skjønt hva jeg papekte i hans 
første innlegg. Jeg papekte det 
selvmotsigende i Glenn Robert 
Skaugs resonnement n.r han pa 
den ene siden taler varmt og in-
derlig om den enkeltes medfØdte 
originalitet og sa pa den andre si-
den putter dem i en kvern med 
riktige fag der de skal vurderes 
og karakteriseres giennom et 
1angzo1el&vDet1 -.e.ikke-slik - 
man fremmer individuell origi-
nalitet. 

Unge HØyres  formann har mis-
forstatt meg fullstendig nàr han 
sier fØlgende: <<Forstar jeg Fure-
vik rett, mener han at skolen er 
-en myk verdi og lite viktig". Be-
grepet "myk verdi<' i den sam-
menhengen det ble brukt, var 
f.eks. de praktisk-estetiske fa-
gene som kommer til kort i kon-
kurransen med det som Unge 
HØyres formann kaller de viktige 
fagene, kunnskapsfagene som gir 
makt. I det Øyebiikk man pluk-
ker ut ett elier flere omráder og 

Ungdoms- 
sekreter 

Enebakk kulturstyre vedtok 
torsdag kveld den foreslatte 
omorganiseringen av ungdoms-
klubbene i kommunen. Dette in-
nebrer at det ansettes en egen 
ungdomssekretr pa kultur-
kontoret fra 1.1.88. 

Ungdomssekretren skal ha 
ansvaret for klubbvirksomheten 
og sØrge for râd, veiledning og 
opplring av deltidsansatte 
kiubbarbeidere. Kiubblederstil-
lingene som for tiden ikke er be-
satt i noen av klubbene, blir tnuk-
ket inn fra samme tidsrom. Et 
forsiag fra BjØrn PorsbØll og Ka-
ren Hagen fikk to stemmer. Det-
te forsiaget gikk ut pa a omor-
ganisere kiubbene etter den ov-
enfor skisserte modeilen, men 
uten egen ungdomssekretr pa 
kulturkontoret. I deres forsiag 
het det at <<kuiturkontoret en an-
svarlig for a koordinene arbeidet, 
gi rad, veiledning og opplring 
av deltidsansatte klubbledere'<. 

- -------. -, 	- 

kalier dem viktigst - over man 
void mot den originaiitet som 
spirer hos dem med evner pa an-
dre omrãder. 

Uten a ga i detalj, kan jeg bare 
konstatere at Unge HØyres  for-
mann i grunnen ikke har skjØnt 
konsekvensene av sitt fØnste inn-
legg verken praktisk - politisk el-
ler ideologisk/pedagogisk. Derfor 
ski Ønte han heller ikke mitt svar. 

Lasse Furevik 
Informasjonskomiteen 

Enebakk Arbeiderparti 

KUNNGJØRINGER 

Enebakk 
kommune 
Søknad om saig av 
raketter og pyro-

tekniske varer for nyttârs-
feiringen 1987/88 ma vare 
innsendt innen 20/10-87. 
SØknaden vii bli vurdert et-
ter Lov av 14. juni 1974 nr. 39 
Om eksplosive varer med de-
partementets forskrifter av 
22. mars 1977. 
SØknad innkommet etter 
20/10-87 vil ikke bli behand-
let. 

Enebakk Brannstyre 

I/ REDD BARNA 
Jcrnbanclorgci 2, Oslo I 
Posgirokonlo 5 00 0187 



BEGRAVELSESBYRAER 

Ski Bcgravc1scsb?rA a/s 
CHRSTENSeJOEFTF. 

Ascnvn. 3,1400 Ski 
TIf. 87 30 60 
Vakrtelefon 

Folio distriktets byrd 
gjeflflOm 6001r 

t Hjertelig takk 
for all vennhig deltagelse ved var kjre 

Dagmar Pettersens 
bortgang. 
Takk for gaven til kreftsaken, kr 12.770,- 

Petter 
Ragnhild 

Torild 
Øyvind 

TAKK 
BETEL 

Onsd. 16/9 ki. 19.30: 
BØnn og vitnemØte. 
Fred. 18/9 ki. 11.30: 
Formiddagstreff. Nord-
by, Ekebergdalen. 
SØnd. 20/9 kI. 10.00: 
FamiliesØndagsskole. 
Ytre Enebakk Sangkor 
deltar. 
Ki. 19.00: Willy Nilsen. 
Misjonsoffer. 
Alle velkommen 

FRENGER OU HJELP 

 

gulviegging 
tapetseri ng 

KONTAKT 

IVAR ERIKSEN A/S 
Kirkegárdsgt. 9, Oslo 

TIf. 35 06 40 - 06/83 72 56 

med 
eller 

SINGER 
Stoffer 	. . 

Sytilbehør 

burda  MONSTER - 

TILBUD• SINGER SAMBA EXCLUSIVE 

Veil. pris 4.495,-3029540 

VERDENS MEST KJOPTE SYMASKIN SINGER 

Singer Sysenter Vektertorget 
2000 Lillestrøm - 06/81 22 92 

Ukens tmilbud  
POLSEFEST torsd., fred., lord. 

med pølser fra RUNNI KJOTT 

Ekte wienerpOlser 
Røkte kjøttpHlser 
Kokte medisterpOlser kr 	pr. kg 

08$. Alt I barnemat, bleter 
og babyartikier 

~20% 
hver dag hole áret 

FOLG MED PA VAR PRISBOMBE HVER 14. DAG. 
HER ER DIET PENGER A TJENE. 

TIPPING - LOTTO - MEDISINUTSALG. 

Apningstider: Alle dager kI. 10— 18. Lørdag kI. 9— 14. 

LIFFORD 

MA7! 01911FIateby tif.02.928338 

90 

I'M 

Alt / hageutstyr, 
skogs- og verneutstyr 

Eget service- 
verksted 
Utleie av 

havemas ki ner 

TH. 02/92 80 13 

Karisens 
Bilruter A/S 

Avd. Hageutstyr 
1911 Flateby 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Jaktjakke 
m/hette 

kr 540.- 
Jaktstovler 
kr 69.. 

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

TIf. (02) 92 81 32 

APNI NGSTIDER: Mandag 	stertgt 

n.Al_IA 	Tirs., ons., tors. 	kI. 11.00-23.00 
Fre., lør. 	 kI. 11.00-23.30 
Sondag 	 kI. 13.00-21.30 

PROV VAR CATERING 
og var internasjonale meny 

Fersk pizza hver dag (kan tas med hjem) 
Grendesenter, 1911 Flateby. TIf. 92 88 60 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

VIG N EU 

ONSKES LEID 

ønskes kjØpt, alt av interesse. 
Ring Lise etter kI. 21.00, tif. 29 37 46 

TIL LEIE 

Utlele, We Enebakk 
2. etasje, - over bank/post er nâ ledig. 
Vi er ikke fremmed for a sØke bruksendring fra bolig til 
kontor/forretningsformâl. 
Etasjen skal pusses opp. 
Kun seriØse, skriftlige henvendelser. 

Torleif LØken 

• Annonser leses 
av folk flest 

HAR ALKOHOL-
PROBLEMET 

butt for stort for deg? Kanskje vi 
som har butt 'tørre" kan hjelpe. 
Kvinner 09 mann. 
Kontakt kontor tlf. 81 2901, hver 
mandag 18-21. 
Gml. Stromsv. 99, Strommen. 
Mote fredager kI. 19.00, GmI. 
Stromsv. 99. 
Kontakttlf. 83 72 09 og 70 27 90 
ate dager. 

De Norske Lenker 
Romerikslenkene 

Boks 71, 1470 Lorenskog 



GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. Tif. 94 01 38 e. ki. 17. 

Kontakt oss dersom De 
vii ha opplysninger 
eller trenger  

ItHET 

S 
Punktlig levering, 
gode materialer og 
konkurrerende 
priser er var mâlsetting. 

med transportbànd. I'& 	
• Betongbiler utstyrt 

Te4efoner: Kitor 
Fabriick 
Fabck 
Fabcikk 

1ettbe,09  
1850 MYSEN 

Mysen 02-690311 
Myson 02-890311NALORDAGS- 
Hobø °92 11 39 

/-APENT Vestby 02-950741.  

11 

HUSK BILAUI(SJON 

ASKIM 
BILER 
ALLE 

PR IS K LAS S ER 

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

STE DET FOR DET GODE BILKJOP! 

TLF.88 0896 

SEt VBYGGERE 
PASS PA! 

Gunstige priser pa: 

slamavskillere 
samletanker 

IN FILTRASJONSROR/ 
DRENSR0R/PVC-R0R 

Kjeppestadvn. 35, 
1400 Ski M 87 57 00 

—SKI RØRHANDEL PJS— 
/ 	 

I/ REDD BARNA 
Jernbaneloret 2. Oslo I 
Post tirokonto 5000187 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL• AOU 
Folio Varmeservice 

v/Bjørn Brodholt, Tomter 

TH. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

APNINGSTIDER: 
Mandag - fredag: 
7.30-17-00 
Lordag: 7.30 - 12.00 
Stengt mellom 
kI. 9.00-9.30 og 
kI. 13.00— 13.30 

7( 

VIGNETT 

SUBARU 
BRUKTBILER 

87 Buick Century Estate Wagon varebil ... kr 155.470 
kr 63.540 
kr 149.660 
kr 109.440 
kr 89.660 
kr 84.660 
kr 86.660 
kr 71.470 
kr 83.470 
kr 68.300 
kr 51.3180 
kr 5.390 

Torsdag àpent till ki. 19 
Gunstig finansiering 

BIOMNIE'I 
TH. 06/81 62 74 - 81 72 74 

oIheirnsgt. 4 - 2000 Lillestrøm 

87 Subaru E 10 varevogn 	  
86 Ford Sierra 2.0 i GL st.vogn 	 
86/85 Citroën CX 25 TRI varevogn 	 
86 Subaru 1.6 DL sedan 	  
85 Subaru Justy GL 4 WD 	  
85 Ford Escort 1.6 L 3-dørs 	  
84 Ford Escort 1.3 LX 3-dørs 	  
84 Citroën BX 16 TRS 	  
84 Citroën CX 25 diesel varevogn 	 
79/80 Citroën CX GTI 	  
73 Toyota Carina 	  

HOSTENS 
SAFTER 

OG ELEER 
Askim Frukt- og Brpresseri produserer saft og gele av ypperste 
kvalitet. Sett hastens br og frukt pA flasker og glass I kjelleren. 

LEIEPRESSING AV BRSAFTER 
Mandag 14. september or siste dag for innievering av bmr hi 
pressing. All bmrsaft er ferdigtappet og bes avhentet snarest. 

LEIEPRESSING AV EPLER 
Epiertil leiepressirig mottasfra 14. september. EplenemAvmre 
nysortert for innlevering for omhyggelig fjerning av rAteskadd 
frukt. Nedfallsfrukt med friske stotflekker kan brukes. 
10 kg. epler gir 7 1/1-flasker usukret eplemost a kr. 3,20 eller 8 
1/1 -flasker sukret eplemost a kr. 3,60 pr. flaske. Pant kr. 2,—
kommer I tillegg. 
Eplegele kr. 4.80 pr. glass. 1 kg. epler gir 2 glass gele a 440 g. 

SALG AV SAFT 
Vi bruker kun norske rAstoffer av førsteklasses kvalitet i vAr 
produksjon av safter of geleer. Avhengig av rAvaretilgangen 
seiger vi disse til fabrikkpriser uten innievering av br. 
Priseksempler: 

OA 

SE;\tNg 

et 

Eplesaft, usukret 	. 
Eplesaft, sukret 	. 	 
Solbmrsaft 	 
Solbrsirup 	 
Rips/bringebmrsaft 
Ripssaft 	 
Rips/solbmrsaft 	... 
Kirsebmrsaft 	. .. . 
Eplegele 	 
Ripsgele 	 
SolbrgeIe 	 

kr. 	5,20 
kr. 	5,60 
kr. 14,70 
kr. 13,60 
kr. 13,90 
kr. 11,80 
kr. 12,80 
kr. 15,50 
kr. 	7,10 
kr. 	7,00 
kr. 	8,10 

C' 

_CSUO b 1.00 

I tillegg kommer flaskepant kr. 2,—. 

ASKIM FRUKT- OG B&RPRESSERI 
TELEFON: 02/88 18 06 - ASKIM 

e 
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Ski Classmester- 
forretning A/S 

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

OSVALD N0DLI 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 8468 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

Svein Guibrandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 82 67 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

1IjIirIL 	 
h1lIE!u1 

Enebakk rrleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

V) UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

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

Scan consult 
Service-senter for ningsdrivende. 

Regnskap, forretnirigsforse). 
bedrifts-rádgivning. 

Gran. 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74 

Siw's salong - tlf. 92 80 49 
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 HER REFRISOR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand.-lred, 10.00-18.00 

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

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

B N 	BIL 1911 FLATEBY 
hf. 02/92 88 95 

Understellsbeh., 
karosseri og 
mek. verkst. 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og smáskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

BrØdrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking. bakkeplanering 

09 annen rnassetransport. 

Rlingen 
TIf. 8370 19/72 16 85 

K.S YrkeskIar 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

Tlf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

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

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

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

Ogsâ kveldstid 

GS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

VIGN,ETT 

      

Sjâførskoler 

    

Blikkenslager 

 

Tanniege 

 

Glassmester 

  

      

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, lordag etter avtale. 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

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

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 8737 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendg moter vi 
(ii kjoretimer i Enebakk. 

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

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

El-installasjon 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

EILAG K:denaa,,ionserIe VI 

Regnskap 

nebakk 
egnskctpkontor 

Med)em av 
FiRFNorske Regnskapsbyrers Forening 

TIf. (02)92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

Rorlegger 

, 	INSTALLASJONSFIRMA 

KJEU. BRENOJOBU 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Erik Rjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabi)itering. 

Ut)eie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspy)irig. 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 4639 
mobil 097,,57 419 094/27 522 

Spesialtorretninger 

Bilfirma 

Flateby Antivust 
KjBp og saig av biler 

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

Frisor 

Bjerke Hardesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Økonomi & Regnskap Enebakk A/S 
"Alt innen regnskapstjenester" 

Reg. revisor Sten Roy/k 

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

KVIKK BENS 
. 

zjtt
ff) 

 atZ7-amtZ t'J !ç 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TI). 02192 83 74 

Esso diesel, parafin og fyringso)je 
TIf. 92 81 24 

Bolt NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

Spesialforretninger 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

VETERINIER 
Skedsmo Dyreklinikk Riis gárd, KJELLER 

(Skiltet Ira Fetvn. v/tlyplasSen) 
Apent tra morgen til kveld 

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

Enebakk 
Transtormator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tlf 928540 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser 09 fliser 

TIf. 92 82 90 
Asvelen 7, 1911 Flateby 

Steinar Nordahi 
BYGGSERYICE 

Alt / mur- og oussarbeid. 
TIf. 92 63 46 

Ristorante ITALIA ax Pizzeria 
Alt i mat til hverdag og test. 

Catering - Restaurant - 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 

tw 



Stua full av orienm 
0 

talske skjonnheter 
En silkemyk ravnsvart skjønnhet  smyger seg kj-

lent rundt føttene vâre idet dØren ápnes. Det er At-
henesjefen i den orientaiske kolonien ved rv120 pa 
Flateby. 

De smaragdgrønne Øynene lyser. Rundt henne leker 
avkommet - født fØrste uke i august. Shaheen Ebony 
Athene, er hennes fulle navn, rasekatt av interna-
sjonal kiasse, nrmere bestemt sort orientaler. 
Sammen med tre siamesere, og sine fire smà, hvorav 
tre sorte orientalere og en siameser, sørger  hun for 
liv og røre hos familien Schade pa Flateby. 

-Jeg har ailtid vrt glad i 
katter, understreker matmor, 
Runa Schade. Helt fra jeg var 
liten har jeg hatt katt. Vanhige 
huskatter til a begynne med 
da. Siden ble det siamesere. 
Mannen min har samme hob-
by. Vi traff hverandre faktisk 
gjennom kattehobbyen. Un-
gene, Ronde og Glenn, synes 
katter er OK, men det kan bli 
vel mye nâr ungekullene 
komrner.-SkjØnt, sier Runa, 
med glimt i Øyet.-Ingen er sâ 
ivrige til a kose med kattene 
som dem 	17 ár har Runa 
Scade hatt katter som hobby. 

BESTEMOR SNEHVIT OG 
LADY GODIVA 
-Er noen av kattene her sá 

gamie? 
-Nei, den eldste,siameseren 
Shaheen Mariella, eller Sne- 

hvit som hun heter til daglig, 
er 11 âr. Jeg har oppdrettet 
henne selv. Hun er interna-
sjonal champion, og bade be-
stemor, oldemor og tippolde-
mor. 
-Den andre lille siameser-
frØkenen her,Vesslans Lady 
Godiva. eller Lady som vi kal-
ler henne, er forelØpig barn-
lØs. 
Hun er knapt fylt et hr, sá un-
ger for henne,blir det ikke tale 
om enda, sier Runa,og forsik-
rer at Lady Godiva har fatt 
sin daglige P-piller.Her skal 
man ikke ha noen tilfeldighe-
ter. 
-Athene er mor til tre orien-
talere og en siameser. Hvem 
er far til de nydelige kattun-
gene? 
PAPPA BOBO 
Arets avlshann i 85,  

Int.ch.Bluaco's Dark Boccara 
-til daglig Bobo, som du ser i 
sofaen der borte. Han er fryk-
telig flunk til a passe ungene 
sine-passer pa at alt er bra 
med dem. 
Vignetts utsendtes forsØk pa 
A knipse den stolte far i et 
ubevoktet Øyeblikk medfØrer 
noe i nrheten av katastrofe. 
I alle fall en veltet kaffekopp. 
-Vi mobber ham fordi han er 
butt sâ tykk, forteller Runa. 
Det setter han ikke srlig pris 
pa. Det er ikke sã greit a ak-
septere for en internasjonal 
champion. 
-Temperamentsfulle katter 
disse skjønnhetene fra Osten? 
-Hva skal man Si? De har et 
sammensatt gemytt,sier Ru-
na. -De er egosentriske, tem-
peramentsfulle, stØyende,  do-
minerende, rØrende, frekke og 
meget inntagende- alt pa en 
gang. 
-Er det dyrt a fØ àtte katter av 
sa edel avl. De skal vel ha til-
svarende fornem kost? 
TEMPLENES MUSEFANGERE 
-Nei, de spiser vanlig mat. 

Jeg pleier a koke sei og 
blande med brØd til dem. Det 
liker de. 
- Det nytter ikke a sende dem 
ut for a fikse egen mat ,da? 
-Na er dette utpregede inne-
katter, sier Runa. Men 
den forrige hankatten som vi 
hadde i mange ar, han sendte 
vi pa garden. Og de er fenome- 

nale til a lange mus. De leker 
ikke med dem som vanlig kat-
ter, men slâr til og avliver 
dem med et slag. Disse kat-
tene ble jo tidligere holdt i 
templene I Osten nettopp for a 
holde mus og rotter borte. Det 
var jo vanlig a legge fram ma-
toffer, og man kunne ikke risi-
kere at musa tok offeret. Da 
var kattene gode a ha... 

MENNESKEKJkRE 
-Nar er Athenes nydelige 

sma kiare til a skifte stue. 
10 uker skal de vre fØr de av-
hendes. ForelØpig har vi in-
gen bestilling pa disse fire 
som koster 2.500 kroner 
stykket.-Men da er det med 
stamtavie, veteñnrrkl-
ring og vaksinasjon, skynder 
Runa seg a legge til.-Jeg set-
ter ingen krav til at kattene 
skal brukes i avl. De fleste an-
skaffer seg da ogsa katten for 
kosens skyld. For meg er det 
aJ.ler viktigst at kattene kom-
mer til et hjem hvor de far det 
godt. Og de er veldig men-
neskekj are. 
-Er det mange som-driver 
med oppdrett av siamesere og 
orientalee? Det er det. Men 
deter en dyr hobby, og en kan 
ikke leve av det. 

SIAMESERFAR OK 
-Det er en siameser blant 

Athenes kull, og det er en si-
ameser som er faren. Er dette 
egentlig by med tanke pa  

stamtavla?Det er heit kurant 
A bruke siamesere i 
orientaleravl.Det finnes ikke 
nok orientaleretil avl. Deri 
mot kan ikke siameseren i 
dette kullet til Athene og Bo-
bo brukes i siameseravlen. 
Det man her er redd for er 
blant annet at øyenfargen til 
siameseren 	 vii 
svekkes.Orientaleren 	er 
egentlig en lagd rase, en 
bianding av sjokolademasket 
siameser og en korthâret katt 
av orientaisk type. 

NY UTST!LLING 

- Veggen her er full av bevis 
pa diverse priser -slØyfer med 
rosetter i aile regnbuens far-
ger. Er det ienge til neste Ut-
stilling? 

12 og 13 september skal Bobo 
og Lady pa Internasjonai 
championutstilling i Mosse-
hallen. Der biir det bortimot 
1000 katter Ira Norge Sverige 
og Finland. PA grunn av Ra-
biesfaren kan katter fra andre 
land ikke vre med, sier Ru-
na. 
Og vi Ønsker lykke til i Mosse-
hallen for de to fiotte siame-
serne pa Flateby, og regner da 
med at stueveggen til fami-
lien Schade pa Flateby far 
nok noen slØyeferossetter 
A smykke seg med. 

Vf,  ett ton 
Redaksjon og ekspedisjon: 
Klokkerudâsen 1 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
Bankgiro: 1605.02.01 426 
Postgiro: 4 19 32 98 

Privattelefoner: 
Ans. red Marianne Olsen 92 64 15 
Journalist Aslaug Tidemann 92 45 35 
Ann.kons. Bjorg Olerud Pettersen 92 85 23 
Ann. kons. Solveig Eriksen 83 72 56 

Avisen trykkes i Indre Smaa!eneneS Avis 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5,55 
Aim. plass pr. mm kr 2,50 
Tekstside pr. mm kr 3,45 
lnnlev, frist: Rubrikkann.: 
Mandag kI. 12.00 
Forretn.ann.: Mandag kI. 900 
Abonnementspris: 
Kr 100.- pr. halvàr, kr 200 pr. áí. 


