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Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
Tif. 62 80 70 

Ukens 
filmer,  

Se side 3 

Sport 
Se side 7 

Nytt fra 
kommunen  

Se side 6 

Anlegg til 
20. milboner 

Se siste side 

Elevpaod 
Se side 16 

HVILKEN 
SKJEBNE 

Pa første side av for-
rige ukes Vignett spád-
de vi Mjrer Samfunn-
shus en usikker skjeb-
ne etter at samtlige av 
byggekomiteens med-
lemmer hadde lagt ned 
sine very. For utfyl-
lende intervju med 
byggekomiteens for-
mann, Tore Pettersen, 
henviste vi til side 8. 
Men pa side 8 fantes 
det intet intervju. Det-
te skyldes data/kom-
munikasjonssvikt mel-
lom redaksjon og tryk-
ken. Vi bringer inter-
vjuet i dagens avis pa 
side 4. 

PA DEKKJAKT? Kjor III 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN & 
SERVICE AS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN OLJ - REKVSrrA 
Aut. gummiforhandler 
Stat-radial stadig pa tilbud! 
Dekksalg 09 service tit Id. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

lit. (02) 924408 

 

EKOFISK 

Bjdpn Tore og tars klassem 
M 

seiep I NMK=Winteppally 
L.. 

To glassvaser av tyngde og stØrrelse  kunne sØndag brin 
ges hjem til Spydeberg og Ytre. Det var Bjorn Tore 
Aarsrud(22) og Lars Fremming(29) som mottok de velfor-
tjente premier etter seier i sin kiasse i "NMK-Winterrally". 

LØpet startet pa HØvik fredag 
formiddag, og var det fØrste in-
ternasjonale rally i landet pa 15 
àr. Etter a ha vrt totaltforbudt i 
13 âr, er en prØveperiode pa to ár 
gjennomgâtt fØr sporten nâ er 
godkjent ogsà her i landet. Nitti 
mil var orienteringslØpet, hvorav 
tretti mil hastighetsprøver som 
for det meste gikk p4 avstengte 
skogsbilveier. Lengst av disse 
var etappen fra Dagali gjennom 
ei hyttegrend og ned til RØdberg. 
Denne mâlte tre mil og ble av de 
raskeste gjennomfØrt p4  17 mi- 

flutter. For Bjorn Tore og Lars 
gikk den p4 19. 

FULL KONSENTRASJON 
—Fartsetappene krever full 

konsentrasjon, sier Lars som for-
Øvrig er sjefen for ratt og pedaler 
mens enebakkgutten er kart-
leser. Sin del av wren ma vel ogsâ 
fremkomstmiddelet ha, den 
brummende, illsinte Opel Asco-
na med sine 180 Hk. Vrre kjØre-
turer har nok denne klart i 
erindringen p4 tross av at det 
gikk med 400 liter bensin og tre  

sett dekk. Ja, for i hØst  gikk det 
trill rundt I et lØp i Mysen. Men 
den stakkars Opel hadde ikke 
mer enn kommet seg p4 hjula fØr 
Lars ga gass. Biter av en ødelagt 
frontrute ble tapet pa fØr det ra-
ste videre. 

SIKKERHET 
Ganske skremmende kan nok 
sporten virke, men BjØrn  Tore er 
av en annen oppfatning. —Bilen 
er bygget med veltebØyle, dess- 

Forts, side 4 (1) 

BjØrn Tore Aarsrud og 
Lars Fremining vant sin 
kiasse i NMK-Winterrally 



FRITT FORUM- 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for 
lange innlegg etter beste skjønn. Du kan skri-
ye anonymt, men redaksjonen ma ha navn 09 
adresse. 

Torsdag 29/1 kl. 19.00 
TOP GUN (V) 

LØrdag 31/1kl. 13.00 
MITT LIV SOM 

HUND (B) 

Søndag 1/2 
MITT LIV SOM HUND 

(B) ki. 16.30 
SKULK MED STIL 

(U) ki. 18.30 
TOP GUN 

(V) ki. 20.30 

Legetjeneste 
Foranlediget av et innlegg i 

<<Vignett>> for 3. des. i fjor, ga 
jeg i '<Vignett>> for 10. des. i 
korthet noen opplysninger 
om hva som er vedtatt, og 
hvilke planer som foreligger, 
om legetjenesten i Enebakk 
kommune. Til slutt opplyste 
jeg om Enebakk HØyres uttal-
else om planutvalgets forsiag 
til helse- og sosialpian 
1986-1993. I <<Vignett>> for 17. 
des. ble dette kommentert av 
Pasient'>, som igjen har et 

innlegg rettet til meg,den 21. 
jan. i âr. Etter dette skal jeg 
opplyse: 

1) Planutvalget har gatt inn 
for at det bygges helse- og so-
sialsenter i Kirkebygden, slik 
det fØr  er vedtatt, og at det 
opprettes iegetjeneste i alle 
kretsene (for Flateby bar den-
ne ailerede f.tt sin begynnel-
Se). Planutvalgets forslag har 
vrt pa hØring og blir be-
handlet av helse- og sosialsty-
ret fØr kommunestyret far sa-
ken til endelig behandling. 
Helse- og sosialplanen vii inn-
ga som en del av kommune-
planen. 

2) Enebakk HØyre  gar inn 
for a fremskynde utbyggingen 
av legetjenesten i kretsene, 
med flere leger pa Flateby og i 
Ytre Enebakk. Med tiden bØr 
det bli helse- og sosialsentra 
ogsá i Ytre Enebakk og pa 
Flateby. 

Etter dette haper jeg det er 
kiart at det synes a vre 
tverrpohtisk enighet om le-
getjeneste pa Flateby, i Kin 
kebygden og 1 Ytre Enebakk i 
fremtiden. Takten i utbyggin-
gen ma skje innenfor de ram-
mer kommunens Økonomi og 
kommunepianen tilsier, og 
her kan det vel bli diskusjoner 
om hva som skal skje fØrst og 
senere. Jeg tror at kom-
munestyret vil finne fram til 
en tjenhig iosning. 

Som et apropos til utsagn 
fra Pasient> om at politikere 
glemmer ett og annet, vii jeg 
bare si at politikere er vanlige 
mennesker med ulike erfarin-
ger pa godt og vondt og med 
vanlig innsikt i ulike forhold, 
og politikere er lydhØre og 
velviiiige, men kan ikke mak-
te mer enn det mulige. Dog 
har politikerne tatt pa seg 
byrden og ansvaret for priori-
teringer til alles beste. Og dis-
se ma det were delte menin-
ger om i et demokratisk sam-
funn. Jeg takker for innleg-
gene fra <<Pasient", og har du 
flere spørsmai,  kan du kon-
takte meg pr. telefon eller 
oppsØke meg, sâ kan vi snak-
ke sammen om de saker du 
bar pa hjertet. 

Med vennlig hilsen 
Kãre KjØlle 

Iii opfflopep Lucie Gudstjenester 
i Enebakk 1. febr. 1987 

Kl. 11.00: Enebakk kirke. 
Nattverd. 	V/Johan- 
nessen. 

Ki. 11.00: Mari kirke. 
Nattverd. 	V/Heig- 
heim. 

Sentralsykehuset 	i 
Akershus 16/1-87. 
Vi fikk en liten gutt. 

Marit Rotãs og 
Hãkon Randem 

Sentralsykehuset 	i 
Akershus 17/1-87. 
TorbjØrn og Jens-Petter 
har fátt en lillebror. 

Mette og Roar Aarhus 

Vi Ønsker var farfar og 
bestefar, 

AGE RUSTAD 
til 	lykke 	med 
75-ârsdagen den 31. janu-
ar. 

Hilsen barnebarna 

Hei Anna-Helene! 
Du gratuleres med dagen 
1/2-87. 

Hilsen Kimmi m/fam. 

PIAKITEN 
Arsmote i 
Enebakk IF torsdag 
29/1-87 pa Streifinn ki. 
19.00. 

Arsmote KrF 
pa Betel Y. Enebakk 
fredag 30/1-87 kl. 19.00. 

Arbeidsstue i 
Ki rkebygden 
starter tirsdag 3/2-87 ki. 
17.30. 

Flateby Vannverk 
minner om ârsmØtet 
torsdag 29/1-87 ki. 19.00. 

Skiforeningen 
starter skiskole onsdag 
4/2-87. Se annonse. 

Hjelp til 
selvangivelse. 
Se annonse. 

Jeg er ei jente pa snart 12 âr 
som synes at dere i kommunen er 
DUMME! Ja, jeg sier det rett ut. 
Dere ma tenke litt pa ungdom-
men ogsâ. Vi har ingen steder a 
gjØre av,  oss vi, bare pa ung-
domsklubben hvor det selvfølge-
hg er 13 ãrs grense. Ja! hvor skal 
vi under 13 ar gjøre oss hen'a? 
Hvorfor kan ikke kommunen, 
altsá dere bruke hue litt na, og  

bygge et sted for ungdommen? 
Dere ma ikke bare tenke pa pen-
ger og makt, men ogsã pa ung-
dommen. Jeg . og sikkert over 
hundre andre sØker en plass for 
alle aidre - i Enebakk da selv-
fØlgelig, og ikke i MOSS! Tenk 
deg/dere om for dere kaster dette 
brevet, og bruk hue! 

Hilsen en som kjeder seg. 

HUSKONSERT 
Fredag 6.februar blir det 

igjen huskonsert hus ekte-
paret Aambø pa Kopas. 
Konserten starter som 
vanlig klokken 20.00, og 
denne gangen hr,  man 
stØrreiser som Terje Ton-

og Aage Kvalbein a 
friste Enebakks musikkin-
teresserte med. 

ForØvrig skal Marit Os-
nes AambØ bidra med 
sang, og endelig skal en 
kvartett, bestãende av 
sanger og klavertrio fram-
fØre musikk av Schostako-
vitsj. 

* Mangel pa kvaiiflserte vikar-
lrere skaper kaotiske tilstander 
pa skolene i Enebakk. - Foreidre 
blir bedt om a hjelpe til for a hol-
de tilsyn med elevene. 

Lrerne bar lenge etterlyst fle- 
re 	i skolen for a styrke 
undervisningen. Dette synes mer 
pakrevd enn noensinne, 1 alle fail 
i Enebakk, dersom det 1 det hele 
tatt skal forega undervisning i 
henhoid til timeplanen. Foreld-
rene bar heldigvis begynt a en-
gasjere seg for skolens akutte 
problemer, sa kanskje kan vi 
sammen arbeide for en kvalita-
tivt bedre skole for vare barn? 

I s. fall er det nØdvendig a fA 
vare politikere til a satse sapass 
pa skolen, at elevene far bade 
kvalifiserte IrebØker og kvali-
fiserte lrere! 

Mange skoier har praktisert a 
sende klasser hjem nar det ikke 
bar vrt mulig a skaffe vikarer. 
Etter foreidrereaksjoner bar for-
staelig nok departementet inn-
skjerpet at skolen har ansvaret 
for elevene i skoletida. PA dager 
med mye fravr pa grunn av syk-
dom, kurs o.a., bar skolene store 
problémer med a organisere sko-
ledagen for elevene. Lrere ma 
omdisponeres, rektor ma la kon-
torarbeidet ligge til fordel for un-
dervisning, og det aller siste er at 
hjemmevrende foreldre bar 
mottatt skriv om at de er Ønsket 
for a holde tilsyn med barna nar 
skolen ikke klarer a dekke irer-
behovet. 

Slike tilstander skaper selv-
sagt bade forvirring og uro I 

Skolehverdagen i var kom-
mune blir stadig men hapløs - for 
elevene sa vel som for lrerne. 
Den siste steinen til byrden er na 
iagt av Kirke- og undervisnings-
departementet og SkoledirektØ-
ren. I et brev til skolestyrene inn-
skjerpes det at <<skolen bar an-
svar for a ha tilsyn med elevene i 
skoletiden". Men nar det na nes-
ten ikke er folk a fA tak i som vii 
jobbe i skolen - hva da? Lrere 
kan bli syke, ga pa kurs, bli inn-
kalt pa mØter, eller av andre ar-
saker vre borte fra skolen. Da 
trengs selvsagt vikarer - men de 
fins jo ikke! 

Lrerne i Enebakk bar tilbudt 
sin hjelp ved a vre villige til a 
kunne pata seg vikartimer nar de 
eilers ikke bar undervisning. Det-
te blir et merarbeid det selvsagt 
kreves kompensasjon for, slik 
som for overtidsarbeid eilers 1 ar-
beidslivet. - Kommunen bar i 
sknivende stund ikke gitt oss noe 
svar. 

I Enebakk bar man na gatt til 
det uvanhige skritt a sende en 
<'bØnn" hjem med alle elevene 
om noen av foreldrene kunne 
tenke seg a vikariere eller fØre til-
syn med elevene. Vii du like om 
dine barn ble oppbevart pa sko-
len under tilsyn gientatte gan-
ger? Eller undervist av sikkert 
velmenende, men helt ukvali- 

elevflokken. De kan for eksempel 
oppleve at klassen ma slas sam-
men i timer hvor den ellers er 
deit ito eller flere grupper. Dette 
kan fØre til at den planiagte un-
dervisning ma fravikes, fordi en-
kelte fag og aktiviteter krever 
undervisning i mindre grupper. 

Elever med lrevansker og be-
boy for spesiefl hjelp star ogsa i 
fare for a miste undervisning, for-
di hjelpe- og stØtte1rere ofte er 
de fØrste til a bli omdisponert nar 
skolen mangler vikarer. Under-
visning vii selvsagt ogsa falle 
bort nar foreldre blir benyttet for 
a hoide tilsyn med elever. Arsa-
ken til vikarproblemene skyides 
ikke at fravret hos lrere er 
stØrre na enn tidligere, eller at 
lrere er mer borte fra jobben 
enn andre yrkesgrupper. Den-
mot ligger noe av forklaringen i 
at skolenes lister over vikarer ik-
ke lenger er sa imponerende lan-
ge. Til tider bar det tvertimot 
vrt sa ille at ingen vikarer har 
vrt a oppdnive. Denne negative 
utviklinga er fullt muhg a snu 
ved a bevilge midier til flere l-
rerstillinger ved skolene. Flere 
skoier i Enebakk bar allerede 
valgt a forsØke andre vikaniØs-
finger. Disse gâr i korthet ut pa 
at skolene selv dekker sitt vikar-
behov. Imidlertid er det slik at 
skolenes forsØk pa a iØse vikarp-
roblemene i stor grad vii avhenge 
av at kommunen stiller til rad-
ighet de omsØkte midler. 

Stein Sem-Johansen 
leder i Enebakk Lrerlag 

fiserte -vikarer,,? 
En annen muhghet for a "iØse" 

vikarproblemet bun ogsa brukt: I 
mange timer &r det satt to lrere 
til a dekke en klasse for a stØtte 
elever som trenger spesieil hjelp. 
Na vii vi risikere at den ene av 
disse to 1rerne blir trukket ut 
uten varsel for a vikariere i en an-
nen klasse. FØigene blir store for: 
klassenlelever som mister sin 
hje1pelrer, den kiassen som risi-
kerer a fâ mange vikarer pa en 
dag, lneren som ma ga fra sitt 
opplegg og komme uforberedt 
inn i en annen klasse, samt lre-
ren som blir alene igjen med heie 
kiassen. - Verst gar det likevel ut 
over de elever som trenger mest 
av hjelp og stØtte. 

Dette er ikke et muuig fram-
tidsmareritt - 1 Enebakkskoien 
skjer det nâ, i dag! Hva slags til-
bud sitter skolen igjen med til 
barna? Hva slags forhold anbei-
der irerne under? Det en ikke 
den enkelte skoies ansvan a ryd-
de opp i dette. Vi kianer det ikke 
nar myndighetene ikke er seg sitt 
ansvar bevisst. 

"Skoie-skipet" en ute i hardt 
vn - og ballasten ban forskjØvet 
seg! 

Jan Erichsen 
- Hovedtillitsvalgt i Enebakk 

Lnererlag - 

VIGN EU 

Vikapppoblemep 

Enebakk Impeplag: 

Skolen — et 
synkende — skip 



HJEMVENDTE 
EMIGRANTER 

Det arbeides for tiden 
med en sosiaihistorisk 
undersøkelse om hjem-
vendte emigranter i Nor-
ge fra 1900 og fram til i 
dag. Undersøkelsen skal 
gjennomføres I fire faser. 
Foreløpig er det fase en 
som skal gjennomføres, 
nemniig registrering av 
hjemvendte emigranter 
ved hjelp fra historielag, 
museer og andre iokale 
instanser. 
Det videre arbeid med un-
dersØkeisen etter fØrste 
fase er imidlertid avhen-
gig av forskningsmidler. 

Det er fbere institusjoner som 
samarbeider om undersØkelsen. 
Disse er Amerikansk institutt 
ved universitetet i Oslo, Det 
norsk-ame'rikanske historieba-
gets norske avdebing, Utvandrei-
museet pa Hamar, Det norske Ut-
vandrersenteret i Stavanger, 
Landsbaget for bokabhistorie og 
Norsk bokaihistorisk inátitutt. 

Om noen burer pa hva som me-
nes med en hjemvendt emigrant, 
sa betyr det I denne sammenhen-
gen en nordmann som pa et tids-
punkt har flyttet til et oversjØisk 
omrade for a bli der pa ubestemt 
tid ebler for bestandig, og som ble 
der i to àr ebber mer. Det ses bort 
fra utflyttere med tidsbegrense-
de oppgaver i utbandet. Men barn 
av emigranter skal tas med i un- 

nors e ore  I 
sant de er koromet tilbake til 
Norge og blitt boende her. 
Landtidspendlere omfattes ogsâ 
av undersØkebsen. Med defte me-
nes personer som hvert an i en ar-
rekke har arbeidet en tid I et an-
net band. 

Kjenner du noen hjemvendte 
emigranter i Enebakk, ebber 
er du en hjemvendt emigrant? 
Det vibbe vre fint om du tok 
kontakt med Enebakk histo-
riebag v/Barthold A.ButenschØn, 
elber med Vignetts redaksjon. 
De opplysningene man trenger i 
første rekke i forbindebse med un-
dersØkelsen er navn, fØdsebsdato 
og sted, adresse og tebefon-
nummer - ellen dØdsár, utvand-
ringâr og opphobdssted ute og re-
tur-ar. 

Rock'n Roll-hebter pa land-
jorda. Dette en en verden hvor 
det ikke er tid til a tenke to 
ganger for man bestemmer 
seg, derfor en det ikke plass til 
de nest beste'... 

ARETS 
BESTE SVENSKE FILM! 
ARETS 

- BESTE SKUESPILLER! 

skolen og dra til byen med sin 	Nye billettpriser: 
venninne og beste venn. 	Barn 	 kr 7,-. 10,- 

Ferris vU nyte utsikten. fØle 	Ungdom 	 kr 15,- 
en dag i 

<A< oFf — 

SKULK 
MED 
STIL 

- Energisparing 	 -Solskjerming 
A. Sakki - tlf. 83 17 55 	D. Berg - tlf. 9288 72 

TIf. 83 1359 Nordby bruk, 2009 Nordby 

VI G N EU 

Ukens spaltist 
Hvor ga0p Enebakk? 

Ukens filmep 
Nár en sitter i en bat og 

ror, vender en ansiktet 
bakover mens bâten gâr 
fremover, For a kunne 
holde stØ kurs, tar man et 
siktemerke langt bak, et 
me' kalles det. 

Omtrent slik er det ogsâ 
med reisen gjennom seive 
livet. Mâlet ma ailtid va
re fremover. Hvis en mis-
ter fotfeste med fortiden, 
oppstâr der et tomrom, og 
kursen blir iett viieiøs, 
vimrende, vet ei hvorhen. 

Hâkon Heiaas brukte 
disse ordene i en innied-
fling til noe av det lokaihi-
storiske materialet han 
overlot til kuiturkontoret 
kort tid fØr han dØde. 

Enebakk er for tida i 
gang med en ny 
kommuneplan.Kursen 
framover skal stakes 
ut.Fra ansvarlig hold i 
kommunen er det lagt opp 
til en bred medvirkning 
fra befolkningen. 

Hva er mâlet der fram-
me, og hvà ma vi ta Siäre 
pa for ikke a miste fotfe-
ste? Dette er spørsmâl 
som bØr ha interesse langt 
utover snevre byrâkratis-
ke og politiske kretser. Du 
vii muligens innvende at 
dette kan ikke jeg ha inn-
virkning pa. Jeg vii hevde 
at det er feil. Det er nett-
opp du som gjennom ak-
tivt engasjement skal v-
re med pa a form& utvik-
lingen av bygda var. 

Kommuneplanarbeid er 
nemlig langt mer enn be-
folkningsprognoser og kb-

akkutbygging. 
For bare a nevne noen ak-
tuelle spØrsmâl: 

-Hvor skal nye boliger 
komme? 

-Hvor i bygda skal det av-
settes nye nringsarealer? 

-Skal det tillates at hytter 
bygges om til helársboli-
ger? 

-BØr det legges Ut nye hyt-
teomrâder? 

-Hva skal sikres som fri-
luf'tsomráder? 

-Hvilke kulturminner skal 
tas vare pa? 

-Hvordan kan Enebakk 
bidra til a redusere for-
urensning? 

-Hvor mye dyrket mark 
skal bygges ned de kom-
mende âr? 

-Hvordan skal kom-
munesenteret i Kirkebyg-
da utvikles? 

-Hva med utforming av 
sentrumsomràdene I Ytre 
Enebakk og pa Flateby? 

-Hva skier  med kom-
munensytterkanter? 

-Uvilke kommunale servi-
cetilbud skal sentraliseres 
og hvilke skal desentrali-
seres? 

-Hvor lenge skal nâvren-
de skolestruktur behol-
des? 

-Hva med utvikling av vi-
deregâende skole. 

-Hvor. skal nye barne-
hager bygges? 

-Hva med fritidshjem? 

-Hvordan ivaretas inter-
essene til grupper som ik-
ke er aktive i a fremme eg-
ne krav? 

-Enebakk er inne i en pen-
ode hvor en rekke viktige 
avgjØrelser for framtida 
skal fattes. SpØrsmâlet er 
om vi kan fâ til en stØ kurs 
framover uten a miste fot-
feste. 

Er kursen riktig og bá-
ten godt nok styrt til a 
kunne fange opp framtids-
rettede signaler samtidig 
med at det mest verdifulbe 
av var kubturarv blir tatt 
vare pa? Har du korreksjo-
ner til kursen, sá si ifra. 
Kast loss! 

Neste uke venter vi pa Sis-
sel Bjerkely. 

Lørdag 31/1 og sØndag 
1/2: 

MITT LIV SOM HUND 
(B): 

Opp gjennom ârene har 
svenskene begeistret voksne 
og barn med Pippi Lang-
strØmpe, Emil, Tjorven og 
Bâtsmann blant mange an-
dre. Bade voksne og barn lar 
seg sjarmere av de utrolig ta-
lentfuibe og inntagende bar-
neskuespibierne. Anton Glan- 

Søndag 1/2: 

SKULK MED STIL (U): 
Ferris Bueller er en helt 

vanbig ung gutt. Vel, heit van-
hg er han ikke, han er nemlig 
mester i a manipulere voksne. 
En va1ker dag fØber han et 
enormt behov for a ta fri fra 

Torsdag 29/1 og sØndag 
1/2: 

TOP GUN (V): 
Dette er en film som vel de 

fleste kjenner til - derfor kan 
det kanskje vre bitt inter-
essant a komme med bak-
grunnsinformasjon til fibmen: 

Top Gun-skoben ble stiftet 1 
1968 som et resultat av USA5 
innblanding i Vietnam. I bØpet 
av krigens fØrste âr var raten 
nedskutte fiendefby (MIGs) i 
forhold til amerikanske, 3 til 
1. Og dette var 
alarmerende. . . 2. verdenskrig 
opererte med 15 til 1. 

Nedgangen fØrte imidlertid 
til at marinen foreslo at det 
skuble bages et treningspro-
gram for piloter, og ett ar Se-
nere ble en biten gruppe fØrs-
teklasses flyinstrhktØrer sam-
bet pa basen i Miramar for a 
opprette et slikt program. 
Skoben ble offisielt kalt -Navy  

zelius 1 1-aringen som spiller 
Ingmar i MITT LIV SOM 
HTJND er enda en. I skarp 
konkurranse med voksne, 
etabberte skuespillere, er han 
tildelt Guldbaggen - Sveriges 
svar pa Oscar - for denne rol-
len. Men A bli skuespiller star 
ikke hØyest  pa Antons liste, 
alber helst vii han bli proff fot-
bailspiller i Brasil. 

Thomas von BrOmssen er 
blitt hele Norges yndling etter 
A ha spilt skraphandler. 

med litt oppfinnsomhet og 
mot, sà kan bivet til en 
17-aring bli svrt morsomt. 

DET ER PA TIDE A STOP 
FE OFF LITt FOR LIVET 
FARER FORBI - GjØr noe 
sprØtt, gjØr  noe nytt, men 
planbegg det godt. 

Fighter Weapon School-, men 
fikk raskt navnet -Top Gun<<. 

Produsentene av denne flu-
men ble sà imponert over det 
faktum at ebevene pa skoben 
var en slags kombinasjon < av 
olympiske atieter i luften og 



Magda Sandbc&c har fulgt prosjektet helt fra arbeids-
komiteen og fram til i dag. Her sammen med banksjef, 
Tore Pettersen, begge nyvalgt til interimsstyret 
som brakte arbeidskomiteens arbeid videre fram mot 
det ferdige forprosjektet. 

1 
uten har vi et skikkelig sikker-
hetsbelte og pakker oss inn i 
brannsikre kjeledresser. og har 
hjelm under fartsetappene. En 
sikkerhetskontroll blir gjen-
nomfØrt fØr  start. Inne i sin fjer-
de sesong er Lars og BjØrn Tore 
som begynte med sporten fordi 
de er interesserte i biler. —Her 
kjØrer vi ikke bare noen minutter 
men lange strekninger, dessuten 
kombineres kjØringen med a hol-
de bilen i orden. 
OPTIMISTISKE 

A ta sine tiltrengte trenings-
doser er ikke bare bare, trolig til 
lettelse for de fleste lesere er ikke 
trening tillatt, og utØverne for- 

sØker derfor a kjØre sa mange lØp 
som mulig. 

Og planene fremover? —LØp 
hver heig frem til 7.mars svarer 
de to guttene og ser optimistisk 
fremover I den videre sesong. 

Ring 414635 
og bli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra la. 50 pr. ár. 
For barn i nod. 

f REDD BARNA 
TIf.: (02) 414635 

ONSKER NAPP! 

Liker du 
mørkeroms- 

arbeid? 
Vi trengër en 

med eget 
mørkerom 
til a frem- 

kalle vâre bilder. 

Postboks 6, 1912 
TIf. 92 A 40-92 6550 

sâ Iangt behoidningen 
rekker 

4480 
SVINEKOTELETTER 

ouVeil. p. 85,60 	  

LETTSALTET 
STEKEFLESK Veil. P. 108,- 	

6900 
HJEMMELAGET 
ITALIENSK SALAT m/kjøtt 	

490 

Frossen: 

TORSKESKIVER 750g 	 

1 KG AMERIKANSK 
GRONNSAKBLANDING 

LORDAGSPIZZA 700 g 

SOLBIERSIRUP 
Veil. p.28,50 	  

10 LOMPER Veil. p.1190 	  

BJERKE 
DAGLIGVARER 
1911 FLATEBY 

TLF. 92 84 95 

Veil. p. 77,90 
SPORTSWIENER 

9090 
KUN dLRJ 

	1590  
	1890 

1420  
G9° 

Tekniske spørsmäl i forbindelse med anleggsarbeidet avklares. Fra v. Bygningssjef 
Stein Marsdal, avd.ing.OddbjØrn SiljebØl, begge Enebakk kommune, og Tore Pet-
tersen, formann i byggekomiteen 

VIGNETT 

I forbindelse med 
at medlemmene av 
byggekomiteen for 
Mjr samfunnshus 
ná har lagt ned sine 
very vii det bli inn-
kalt til ekstraordi-
ner generalforsam-
ling torsdag den 
19.februar. Da skal 
Mjar samfunnshus 
videre 	skjebne 
avgjØre.Til dette mo-
tet vii representanter 
for bade politikerne 
og kommunens ad-
ministrasjon bli spe-
sielt invitert. 
- Vi som var i byggekomiteen 
kommer til a foreslâ for general-
forsamlingen a overlate forpro-
sjektet til 
Enebakk kommune. Det var 
kommunen som i sin tid tok initi-
ative til det foikemøte hvor ar-
beidet med a fâ et samfunnshus i 
Ytre Enebakk bie satt i gang. Ba-
de 
ordfØrer Lucie Paus Faick og 
økonomisjef- AasbØ var tilstede 
pA det motet, sier Tore Pet-
tersen. —Arbeidskomiteen som 
ble vaigt da, senere interims-
styret og ná byggekomiteen har 
arbeidet fram et byggekiart pro-
sjekt. Vi bar alle gjort var jobb, 
og gjort den pa dugnad. Na star 
vi her, uten midler til a realisere 
prosjektet fØr  i 1990. I den situa-
sjonen tinner vi bare en lØsning - 
A overlate prosjektet til kom-
munen. 

POSITIVE SIGNALER 
- Det er av politikerne butt hey-
det i denne sammenheng at byg-
gekomiteen var kjent med at det 
fØrst var avsatt midler i langtids-
budsjettet for 1990 til Samfunn-
shuset, 
fortsetter Pettersen. —Jeg vii 

imidlertid pàpeke at vi hadde 
fatt positive signaler fra kom-
munens administrasjon pa at en 
fly finansieringsplan basert pa 
.laneopptak yule gjøre det lettere 
A innpasse et mindre belØp til 
renter og avdrag i budsjettet for 
de mellomliggende ar. 

Vi mener dette var et realistisk 
grunnlag for den optimisme vi 
fØlte, sier Pettersen, - og vi er bá-
de skuffet og sjokkert over at et 
sa godt prosjekt ma 
legges pa is fordi 130.000 kroner 
ikkekunne inpassesi budsjettet 
for 1987. Vi fristes til a tro at det 
her ikke er snakk om pengeman-
gel, men manglende viije. 

TILBAKEBETALING 
•—Det er allerede betalt inn en god 
slump andeispenger. Hva gjØr 
byggekomiteen med disse? 
- Dersom generalforsamlingen 
gàr inn pa byggekomiteens for-
slag orn A overlate prosjektet til 

kommunen, ma selvfØlgelig disse 
pengene tilbakebetales. Det er 
helt pa rene etter de klare beksje-
der byggekomiteen har ftt fra 
bade politikere og kommunens 
administrasjon at det ikke vii bli 
gjort mer med samfunnshuspro-
sjektet for i 1990. Det er innlysen-
de at det da blir snakk om et helt 
annet prosjekt, da de fleste av 
forutsetningene vii vre bortfalt. 
Slik vi ser det vii reising av sam-
funnshus 1 Ytre na bli en kom-
munal oppgave.—Her er det I til-
legg til a skaffe kretsen et for-
samlingshus ogsa snakk om a 
skaffe ungdommen et sted a v-
re. Dette har kommunen pátatt 
seg som sin oppgave i kom-
munens andre to kretser, 
og vi mener det ligger en kiar for-
pliktelse i det ogsa nar det gjel-
der ungdommen i Ytre Enebakk, 
sier Pettersen. 

Mimp Samfunnshus: 

Mfinglende viije 



Enehakk I gamle dage 
Om Westbygodset og Juler-

nes dag der kunde skrives sto-
re bØker av historisk og ro-
mantisk innhold, og der vii 
nok engang komme den tid, 
da iallefaid det historiske vii 
bli tat under behandling, der 
er 110k av stof, naar den rette 
mand tar fat hvad jeg kan 
nedtegne er bare litt av hvad 
min far, som i mange aar ar-
beidet der, fortalte. 

Westbygodset var et adelig 
herreste, og husets herre, hr. 
kammerherre Jul var en stoit 
og mgtig mand, som holdt 
sig hØit over folket. Var der 
nogen, som vilde ham noget, 
saa fik de henvende sig til fog-
derne: Spismesteren, gaards-
fogden og skogfogden; disse 
hadde at melde og bestemme, 
hvad der skulle gjØres. Der 
fØrtes et stort og flot hushold, 
man kan godt si overdaadig. 
Gjester kom og reiste uavla-
delig til alle aarstider, dog 
mest i jagttiden om hØsten og 
i juletiden: men da var ogsaa 
hr. Jul i sit rette element, det 
kan bedst betegnes ved fØl-
gende iinjer, som en versema-
ker gjorde den gang: 

"Hr. Jul levde hØit som 
Adeismand fin 
Var alitid lystig og glad 

Ved bugnende Bord med 
Frugter og Vin 
Og Fugle og Fiske paaFad". 

Det var et stort antai tjene-
re og opvartere, som stod un-
der spismesterens herredØm-
me; disSe hadde det noksaa 
bra; ti de Ilk, hvad der faldt 
fra herskapets bord - ski Ønt 
lØnnen var tarvelig. Anderle-
des var det med husmnd og 
dagarbeidere fra landbogaar-
dene; deres underhoidning 
har vist skral eftersom 
gaardskiokkens kald lØd: 

"Tom Tarm! 
Kom him! 
Sur Villing! 
RØten Sil! 
Tie saa stil!" 

Og spisesedlen var ikke 
stort bedre: 

'<SpØsØl i Villing Aa 01 att-
aat Graut: 
GrØnsalta PØlse Aa Kolun af 
Naut; 
Syitede Labber 
Af Okser og KjØr; 
Silla paa HaverbrØ Spiken og 
tor; 
Villing og Sil )Ed de De vii, 
Saa kan Du gaa 
Men tie bare stil". 

Der var nok ikke vrdt at 
klage paa kosten. Hvad drif-
ten angik, saa blev der stadig 

hugget I de store skoge; alle 
grovere dimensioner blev 
solgt til Moss sagbrukene; 
mens de mindre blev skaaret 
til bord og planker paa god-
sets egne sage, som var igang 
stadig, naar is ikke var til hin-
der. Den skaarne last blev av 
husmnd og landbØnderne 
kjØrt til Kristiania paa vinter-
fØre, og paa retur hadde de 
med tilbake, hvad huset 
trengte sommeren over: Jern, 
salt, sild, fisk, 01 (potØl til ar-
beiderne), yin i tønder og lr-
skke. Alt stablet I opiagshus 
og kjeidere paa Westby. Naar 
plankekjØringen var over, 
maatte alt vre under spis-
mesterens nØklekjipper vel 
forvart. Det kostet nok pen-
ger at drive paa den vis, og 
det vidste sig, at indtkt og 
utgift ikke ballanserte. Gjl-
den Økedes aarlig, saa hr. Jul 
saa sig nØdt til at slge ROsjø 
skoge og sagbruk til sin for-
trolige yen: Mecenaten Peder 
Anker. 

Da RØsjØ  var solgt sa skog-
fogden: "ROsjO var ei god mel-
keku; men Westby aad den 
op; nu har den alt begynt at 
tugge paa Wig". Men resten 
av godset hoidt helt saalenge 
kammerherre Jul levde; men 

gjlden blev nok temmelig 
stor; ti han var ikke fØr død og 
kammerraad Jul hadde over-
tat godset fØr kreditorerne 
meldte sig. Han Ilk morato-
rum paa to aar; men det be-
gyndte flu riktig at gaa galt. 
Har var en lystig fyr: drak og 
spilte kort. Paa en eneste nat 
spiite han og tapte alle de 
planker og bord, som i som-
merens lØp  var opskaaret paa 
Westbysagene; han sank saa 
langt ned, at han kunde sitte i 
kjØrestuen i sagstuen og drik-
ke og spiile med arbeiderfle. 
Penger maatte han skaffe sig 
til haandpenger og saa be-
gynte gaardens kostbarheter, 
o.a.d. at reise til Kristiania. 
Men nu kom falliten saa gruri-
dig, at han intet badde igjen 
at leve paa. Han kom sig over 
til Danmark - saa het det iai-
iefaid! 

Nu blev det store West-
bygods opdelt: 

Saltvedt blev kjØpt  av 
konst. lensmand Martinfus 
Arnesen. Holt blev kjOpt  av 
gamle Hans Oppegaard paa 
BØrter. 

Wig og nedre Foss blev 
kjØpt av gamle Hans Hansen 
paa østenbØl. 

Westby gaard blev kjOpt  av 

Ole Kjelsen Ubberud. Sam-
ticlig holdtes auktion paa alt 
lØsØre, som nu blev spredt ut 
over bygderne. Ved denne 
auktion var det Enebaks 
menighet kjØpte gaardsklok-
ken og hngte den op i ho-
vedkirkens taarn "for at ringe 
Husmnd, Inderster og Lag-
defolk til Jorde'>. Et stort ut-
skaaret, gammelt eketrs 
skap blev kjØpt av Thorsten 
Solberg. 

Paa dØdsboauktion efter 
ham hØsten 1870 kjØpte jeg 
skapet for 2 spd., 4 mark og Ilk 
atpaa hele auktionsflokkens 
lattersalve gratis, fordi jeg vil-
de ha noget slikt skrap i mit 
vakre hjem paa Tysdal skoie-
gaard. Men jeg viste mere end 
granden. Skapet var et gam-
melt antik mØbel av historisk 
og kunstnerisk arbeicle. 

atteteleion" for 
Iwnder I ABC boLh.  

Har du fortsatt noen spørsml vedrør-
ende selvangivelsen din? Er du kunde i ABC 
bank? Da kan du ringe vàr "skattetelefon"? Vi har 
samlet en gruppe skatteadvokater fra KMG Norsk 
Revisjon AV/S, samt ligningsjurister fra Oslo Lignin, 
kontor og Skattedirektoratet for a hjelpe deg. 

Meningen er selvfølgelig ikke a fylle ut hele 
selvangivelsen for deg, men a gi et godt rãd hvis du 
tviler pa hva som er riktig ved 
enkelte av postene. Ikke nøl 
med a ringe hvis du har et 
sporsmal - det kan lønne seg! AIJOIC 

bank 
En god bank gjørdet enklere. 

"Skattetelefon"i kveld! KI. 18.00-22.00. Telefon (02) 3190 50. 
Sarcbanhen ABC 

VIGNEU 
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NYTT FRA KOMMUNEN — NYTT FRA KOMMUNEN.  

BYGNINGSM 
RADET 
Jan Ove Rem har fâtt bygge-
tiliateise til enebolig pa 
gnr.7.bnr.118, Hauglia pa Fla-
teby. 

Heige RØdai har fatt byggetil-
lateise til oppføring av uthus 
pa gnr.5, bnr.156/264 i Gran-
veien pa Flateby. 

Bygningsrádet har gitt R-
lingen boligbyggeiag tiliatel-
se til a heve utnytteisesgra-
den til 0,3 for gnr.115, bnr.232 
pa Kiokkerudâsen. 
Ifig avtaie med Østiandske 
IngeniØr-og entreprenØrfor-
retning A/S har RBBL opsjon 
pa kjØp av en tomt pa 3.650 
kvadratmeter i Kiokkerudá-
sen. Grunnen til at boligbyg-
geiaget sØkte om a fA heve Ut-
nyttelsesgraden er for a fd til 
en effektiv utnytteise av om-
radet med husbankfinansie-
ring. 
Formannskapet har na gitt 
grØnt lys for at Enebakk Bo-
iigbyggelag, EBBL siaes sam-
men med Riingen Boiigbyg-
geiag, RBBL. Man vii i den 
forbindelse be om at kom-
munen sikres representasjon i 
bade styre og representant-
skap. 
utbygging i Enebakk bØr 
kommunen vre sikret be-
tydeiig iokai representasjon. 

Bygningsradet bar vedtatt at 
Rausjøveien heretter biir 
stengt ved Bysetermosen 
med "Forbudt for motorvogn 
skiit", og underskiit "Gjelder 
ikke for kjØring iegitimert av 
skogsj efen." 
* 

Bygningsradet har nâ god-, 
kjent sanitraniegget fra 
Tom Andersens kennel pa 
Pettersrud pa Flateby. 
* 

Tom Arne Leret bar fâtt byg-
getiiiateise til oppfØring av 
eneboiig pa gnr.15 bnr.40 og 
45 Pettersrud pa Flateby. Det 
er ogsâ innviiget utsiippstii-
iateise. 

Bygningsradet har avsiatt en 
sØknad fra Anne Bent Gun-
dersen om byggetiiiateise for 
eneboiig pa ,eiendommen Ny-
gard pa Tangen hytteomrade 
i Ytre Enebakk. Det vises i 
forbindelse med avsiaget til 
at det kun er forutsatt hytte-
bebyggeise i det angjeidende 
omradet, og videre fyikes-
mannens pálegg om a fØige en 
meget restriktiv iinje nâr det 
gjeider enkeitutslipp som far 
avrenning til HobØivass-
draget. 

Bygningsradet bar endret sitt 
vedtak i forbindelse med 
BjØrn og Anita Sinsens søk-
nad om bruksendring av eien-
dommen gnr.81 bnr.32 , Fjeii-
bu i Ytre Enebakk, fra hytte 
til. boligformai. 
SØknaden om bruksendring 
ble avsiatt i 86, Grunnen til 

avsiaget vat at bygningsrâdet 
mente en tiilateise til bruk-
sendring i dette omradet vii fà 
betydelige konsekvenser da 
omrâdet er fuiit av hytter. 
Disse vii da ogsà i sin tur kun-
ne paberope seg retten til 
bruksendring, mener byg-
ningssj efen. 
Paret ankeet avgjØreisen, 
men bygningsjefen innstiite 
pa a oppretthoide tidiigere 
edtak av ovennevnte grun-

ner. 
Øyvind StrØm.  Fr.p. framsat-
te imidiertid forsiag om a gi 
tiiiateise. I forsiaget sitt pekte 
StrØm pa at forurensingslo-
yen gir adgang til enkeltuts-
iipp i omrader som ikke er a 
betrakte om tettbygd strØk. 
Ved avstemning ble StrØms 
forsiag enstemmig vedtatt. 
Forutsetningen for utsiippet 
er at det instaiieres Biovac ei-
ler lignende anlegg med kje-
misk felling for rensing av av-
lØpsvann. 

Øyviñd StrØm 
te forsiag om bruk-
sendring for eiendom-
men Fjellbu i Ytre Ene-
bakk. 

KULTUR   
Kuiturstyret har enstem-

mig vedtatt planene om ut-
vikiing av et nrmiijØsenter 
pa Flateby. 
I vedtaket ble det imidiertid 
presisert at kiubbieders funk-
ions som nrmiijØsekretr 
ikke ma medfØre endringer 
av kiubbdriften. I vedtaket 
ble det videre nedfeit at ut-
vikiingen av nrmiijØsen-
teret ma sees i sammenheng 
med innstiiiingen fra Planko-
miteen for idrettsanlegg pa 
Flateby 

3000 TIL 
INSTRUKTØR-
KURS 
Enebakk kuiturstyre gikk i 
siste mote enstemmig inn for 
A beviige 3000 kroner til 
Ytre Enebakk Skoiemusik-
korps. Midiene skal brukes til 
instruktØrkurs for korpsets 
medlemmer. 

MJJEROMRADET 
Kulturstyret bar behandiet 

den foreliggende forsiag til re-
guleringsplan for Mjromrá-
det. 
For det omradet som er regu-
lert hadde kulturstyret ingen 
innvendinger, men mente 
biant annet at man i det vide-
re arbeidt med pianen bØr 
trekke inn forhoid som IL 

Drivs forsiag til utvikling av 
Mjromradet til et samlet 
kuituraniegg. Videre bØr  man 
sikre markatiiknytning gjen-
nom skiiØyper og turstier, og 
sikre kryssing av veisystemet 
for overgang meliom øst-
marka og SØrmarka. 
Kuiturstyret mener ogsa at 
man bØr  sikre tiiknytning 
meiiom det aktuelie omrádet 
og IL Drivs aniegg pa Kjeppe-
rud. 
Kommunepianutvaiget ga i 
siste mote sin tiisiutning til 
reguieringsforsiaget for Mj-
romradet mlreguleringsbe-
stemme1ser. 

35.000 TIL 
PREPARERINGS-
MASKIN 

Kuiturstyret har enstem-
mig vedtatt a beviige 35.000 
kr til Skiforeningens lokalut-
vaig til innkjØp av fly prepare-
ringsmaskin. Maskinen kos-
ter kr 70.000 og resterende be-
iØp er bevilget av Skifore-
ningen sentrait. 
Det skulle dermed vre godt 
hap om at samtiige av lØype-
ne i kommunen na kan hoides 
apne resten av sesongen. 

VIDEO VOLD 
Kuiturstyret vii na sØrge for 

a skaffe seg en oversikt over 
videotilbudet i Enebakk. 
Saken ble drØftet under even-
tueit i siste mote, og i en uttal-
eise heter det at kulturstyret 
ser med bekymring pa den til-
tagende tiig'ang pa videcivoid 
og virkningen av dette som 
avspeiies i pressen. Dette er 
bakgrunnen for at kultur-
styret na Ønsker seg oversikt 
over videotilbudetsiik at man 
kan gä til aksjon om uioviige 
forhoid biir avdekket. 

ENGERHOLM 
Et arkitektflrma i Koibotn 

arbeider for tiden med en pri-
vat reguieringspian for halv-
deien av eiendommen Enger-
hoim. Som kjent har kom-
munestyret fattet vedtak om 
at denne eiendommen skal er-
verves til museumsformai, og 
kulturstyret vedtok i septem-
ber 
forsiag om a regulere eindom-
men til spesiaiformal. Tor-
stein Guslunbd tok opp saken 
i siste kulturstyremøte, 
og kulturstyret vedtok a tii-
skrive kommunens administ-
rasjon for a be om at det set-
tes fortgang i arbeidet med er-
very av eiendommen pa bak-
grunn av loviig fattede ved-
tak. 

Torstein Gus lund etter-
lyste avklaring i for-
bindelse med Enger-
holm under siste kultur-
styremØte 

FORMAN& 
SKAPET 

AVSLAG 
Formannskapet avsio i siste 
mote en sØknad fra Enebakk 
Lreriag og Enebakk NUFO 
om tiibakefØring av et beiØp 
tiisvarende reduserte lrer-
iØnninger i forbindelse med 
streiekn 9.6 og 7.10.86.Det 
dreler seg om et beiØp pa 
70.000 kroner. Saken ble be-
handiet av skolestyret 9.12.86, 
og skolestyret vedtok en an-
modning til kommunestyret 
om tiibakefØring  av midiene. 
Under behandiingen av saken 
i skolestyret ha fremsksrit-
tspartiets representant om en 
protokolitiifØrsei som gikk pa 
at hun fant det forkasteiig at 
skolestyret valgte a premiere 
en arbeidsnedieggelse. 
I sin saksframstiiling til for-
mannskapet ga radmannen 
utrykk for at han mente det 
vile vre uriktig a imØte-
komme sØknaden. Han hen-
viste ogsâ til at andre arbeids-
takerorganisasjoner som var i 
streik i 1986 ble trukket i lØnn. 

Ràdmaññ BjØrn Hal-
vorsen gikk imot til-
bakefØring av 70.00 kro-
ner i forbindelse med 
lcererstreiken, og han 
flick formannskapets 
stØtte. 

BARNEHAGE 
Formannskapet har god-

kjent planer og foreiØpig kost-
nadsoversiag for heidags-
barnehage i Kirkebygda. 
IfØige det foreiØpige kost-
nadsoversiag vii den pianiag-
te heldagsbarnehagen kom- 
me 	pa 	kr 
2.371.608.Situasjonsplan og 
kostnadsoverslag er utarbei-
det av firmaet Saivesen 
Adams arkitekter MNAL, Os-
lo. 
I budsjettet for 1987 er det 
tatt med kr 2.000.000 til hei-
dagsbarnehage i Kirkebyg-
den. Hele beiØpet skal dekkes 
ved ianeopptak 
Den nye heidagsbarnehagen i 
Kirkebygden skal ha kapasi-
tet til 32 heldagsplasser for 
barn over tre At, men med 
muiigheter for a ta inn barn 
under tre âr. Hvert barn un-
der 3 ar tilsvarer 2 barn over 3 
ar. I sin saksframstiiiing til 
formannskapet ga râdman-
nen utrykk for at han mener 
piankomiteen bar lykkes i ar-
beidet med a skaffe fram 
smidige og gode pianiØsnin-
ger, siik at det er muiigâ bru-
ke iokaiene ogsa til andre for-
mal enn barnehagedrift. 

VIG N EU 

Kommuneplanen 
Arbeidet med kommunepla-

nen for Enebakk er na i full gang. 
For tiden foregâr det informa-
sjonsmøter for at ,styrer,rad, lag 
og foreninger skal trekkes med i 
prosessen aiierede pa navrende 
tidspunkt. 
Det legges opp til et bredt sam-
arbeid meilom de forskjeuige 
sektorer og ledere av politiske or-
ganer. Det er ogsa meningen at 
lag og foreninger skal drØfte sine 
framtidige bebov med aktueile 
sektorer underveis. 

Enebakk bar i dag ingen kom-
muneplan. Den forrige, generaip-
ianen for 1976-84 var det siste sà-
danne plandokument. 
IfØige den nye Plan og bygnings-
ioven er kommunen paiagt a ha 
en kommuneplan. Et godt for- 
arbeid med pianen er aiierede 
gjort ved at kommunen i hØst 
vedtok felles planforutsetninger. 
Det er disse som skal legges til 
grunn nar sektorene ná skal Ut- 
arbeide sine bidrag til 
kommunepianen.Denne planen 
vil vre rertningsgivende for 
hvor Enebakk gar fram til ar 
2000.Kommunepianen far en 
lagsiktig del, og en kortsiktig, 
som er kommunens handlings- 
program for de nrmeste arene. 
Planen vii ogsa ha en egen are- 
aidei som skisserer forvaltning 
av arealer og naturressurser i he-
le pianperioden.Aktuelle spØrs- 
mal i den forbindelse er blant 
mye annet framtidige utbyg-
gingsomrader i Kirkebygden. 
Det skal ogsa utarbeides en kb- 
akkrammeplan som biir en del 
av kommuneplanen. Her reiser 
det seg mange spørsmál om hvor 
man skal investere. Dette har 
sammenheng med. hyttepro-

fran 
bygging, og nye boligomrader. 
Gran er igjen aktualisert som p0- 
tensielt omrade for industriut-
bygging. Samtidig er omrader i 
Ekebergdalen vurdert med tanke 
pa fratidig boiigbygging. 

Nar det gjelder befolknings-
utvikiing skal det legges til 
grunngjennomsnittiig vekst pa 
1,5% pr ar. 
Man skal videre pianlegge ut fra 
en boiigtilvekst pa 70 boiiger i 
aret. Nye nringsarealer skal 
legges til rette i Kirkebygden, Yt-
re og pa Flateby. 

Bade radmannen og Økonomi-
sjefen ga i sin orientering til po-
litiske organer, sektorstyrer og 
râd mandag kveld klart utrykk 
for at man Ønsker a utarbeide en 
plan som ikke er for detaijert 
men som kiart trekker opp ho-
vediinjene for veien man velger a 
ga fram mot ar 2000. Det ble un-
derstreket at man ikke village en 
Ønskelisteplan, men en nØktern 
plan ut fra vedtatte forutset-
ninger og innenfor de Økonomis-
ke rammer man bar, med andre 
ord - planlegge etter pengesek-
ken. 

Det er lagt opp en meget 
stram timeplan for arbeidet med 
kommuneplanen.I januar avhol-
des det infomØter 
med tanke pa a trekke aktuelie 
instanser med i pianleggings-
prosessen. 
Det forutsettes at etater 
styrer,râd, utvalg, organisasj o-
ner, foreninger og lag samarbei-
der om de forskjeilige sektorbi-
drag som skal vre ferdigbe-
handlet i de respektive sektorer 
15.mai.Kommunepianutvalget 
overtar sektorbidragene og syr 
det heie sammen til en kom-
muneplan som skal legges ut til 
offentlig ettersyn i tiden 15.8 - 
1.10. 
Pianen skal sa behandies i for-
mannskapet i oktober og endelig 
i kommunestyret i november. 



Driv-clamene i aksjon.De har all grunn til a vcere fornØyde med helgens prestasjon. 

Drivs basketgutter klarte ikke a hamle opp med bØler-
laget I Mjcerhallen sØndag formiddag. 

Driv-karusellen 
Resultater fra Drivs 
karusellrenn torsdag 
22.januar: 
Masse gutter 77 

1.Henrik Eide 7.36 
2.Stian østlie 7.58 
3.Alexander Nordgaren 8.04 
4.Truls Bjerkestuen 8.09 
5.Eivind Ungersness 8.27 
6.Fredrik Gjertveit 8.35 
7.Morten Myrdal 9.13 
8.Thomas Arnzen 9.27 
9.Tom H.Graven 11.27 

Masse jenter 77 

i.Ingeborg Enger 7.22 
2.Linn Scherven 8.11 
3.Ida Buer 8.26 
4.Hilde Floberghagen 8.42 
5.Marit Bognerud 8.58 
6.Laila Eriksen 9.01 
7.Anne K.Vogt 9.05 
8.Nina Oskarsen 9.22 
9.Ragnhild Edvinsen 9.28 
10.Jette Kjeldgaard 9.37 
ll.Trude Estensen 11.22 

Masse jenter 76 
1.Bernt Myrer 6.17 
2.Kai H.Holm 6.19 
3.Thomas Kristiansen 6.33 
4.Stian Dybedah.l 7.06 
5.Espen Pettersen 7.09 
6.BjØrn Kr.Kjuus 7.36 
7.Jon I.Maridal 8.07 
8.ThorbjØrn Gran 8.10 

Masse jenter 76 
1.Line Gjevik 8.07 
2.Tonje Opedal 8.24 

Gutter kiasse 75 

1.Christian HØe 5.49 
2.Tor Wettergren 5.49 
3.Peder Enger 6.04 
4.Petter BergstrØm 6.15 
4.Idar Smedsrud 6.15 
6.Andreas Joner 6.21 
7.Erik østlie 6.27 
8.JØrn Ege 6.29 
9.øyvind Sther 6.50 
10.Lars Kjensli 7.06 

11.Richard Finnerud 7.06 
12.Jan Andre Delbeck 7.25 
13.Tommy Wullf 7.39 
14.Tommy Veering 7.55 

Jenter,klasse 75 

1.Christin Jahr 6.01 
2.Vibeke Johansen 7.55 
3.Mona Moritzen 9.39 

Gutter kiasse 74 

1.Aslak Østvag 11.13 
2.Terje Gran 11.44 

Jenter kiasse 74 

1.Eiin NØkleby 12.18 

Gutter 73 

1. Steinar Jacobsen 14.53 

Jenter 73 

1.Anja HØnsi  12.45 

Gutter 72 

1.Martin Opsahl 16.32 
2.Thomas Kjensli 17.23 
3.Marius Haug 18.37 

Jenter 72 

1.Christine Teig 17.15 

Gutter 71 

1.stale Sther 15.23 

Junior 

lOve Gran 18.28 

Senior 

1. Viggo B.Hansen 18.32 
2.Jan Erik Gran 18.51 
3.Henning Hagen 18.55 

VIGNETT 

SPORT SPORT 

HA
0  ndballseier og basket-tap 

SPORT 

Jon Sydtveit 18 poeng - 
Ellers 	spilte 	Kristian 
Dammen,Anders Terland, Øy-
vind Garden og Knut Andersen. 

DAMER 3.div 
Søndag, hjemrne 
Driv - BISI 
2442 

HANDBALL 
Darner 5.div. 

Drivs hándbaiidamer har hatt 
enkelte problemer i sin fØrste  Se-
song i 5.divisjon. Etter et nyiig 
trenerskifte ser det ut til at ting 
begynner a lØsne. Forrige kamp 
endte uavgjort, og i sØndagens 
kamp mot Nydalen var spiiierne 
interessert i a vise hjemmepu-
blikum at de er gode nok til a 
avgjØre jevne kamper i egen fa-
vØr. 
De to lagene holdt fØlge i heie 
1.omgang. Ved pause var stillin-
gen 6-6. Da hadde Driv-spiiierne 
kjempet knaiihardt i forsvar, og 
mange av skuddene i angrep 
hadde fortjent en bedre ski ebne 
enn like utenfor mál, eller i sten-
gene. Etter pause var det et inn-
bitt lag som kom pa banen. De 
kjempet like til siste flØyteblas 
fra dommeren. Da viste resulta-
tet pa tavia 12-11 til Driv over 
Nydaien. Driv-damene har bevist 
at de er i ferd med a stabilisere 
seg i 5.divisjon, og at de absolutt 
hØrer hjemme der. I sØndagens 
kamp ble det vist kjempefine 
oppruilinger, harde velpiasserte 
skudd, og Driv har et megetjevnt 
mannskap. 

Gutter 16 
Det var to jevne guttelag saom 
spilte mot hverandre. Men den 
store forskjellen hos Driv og 
Romsas II var at Driv hadde spil-
lere som Stale Mathisen og Jan 
Erik Christiansen. Etter en jevn 
1.omgang klarte Driv a holde 
tempoet oppe og vinne 15 -10. 

Fine Driv-resultater I 
Nordbylesstivalen. 
Det ble mange fine 
Driv-prestasjoner under 
lØrdagens Nordbyfestival 
I as. 
I langrenn, 2 km. for jen-
ter (1975) ble Kristin Jahr 
nr 3 med tida 9.27. Elm 
Nøkleby kom pa 2 plass i 
kiassen jenter 12 âr (1974) 
med tida 15.06. I kiasse 
gutter 12 ãr(1974) ble As-
lak Østvãg nr 2 med tida 
13.15 (3 km.) I Masse jen-
ter 14 ár (1972) - 5 km 
kom Christine Teig pa 
fØrste plass med tida 
22.07, og i kiasse gutter 15 
ár, 5 km, kom Stale S2et-
her pa en 5.plass med tida 
20.05. 

Foig med 
I 

nce rmiljoet 

[ES 

Ittiui!tt 

Søndag ble det spilt 
to basket og to hand-
bailkamper i Mjer-
hallen. Begge basket-
lagene tapte sine 
kamper, mens begge 
hândballkampene 
ble vunnet. 

BASKET 
Herrer 1.div. 

Driv har hatt en bra sesong et-
ter Jul med forelØpig to seire og et 
tap bak seg foran sesongens opp-
jØr mot BØler. BØler stilte til 
kamp med bare fire spillere, 
men de fire er ikke hvem som 
heist. Alle er tidiigere toppspii-
iere fra norsk basket. Og det 
skulie vise seg at de ikke har 
glemt sine gamie kunster. Seiv 
om tempoet ikke er som fØr,, har 
de styrke og gode bailferdigheter 
som sitter igjen. Dette klarte de 
utnytte mot Drivs noe mer uruti-
nerte lag. Etter 1.omgang iedet 

BØler sA k1r som 36-16. BØiers-
piiierne fikk by til a bevege seg 
fritt i Drivs forsvar og da kom 
scoringene tett. Hvis ikke baiien 
gikk i kurven fØrste gang, klarte 
en BØlerspilier a fâ tak i den 
igjen.Dette var ogsá et problem 
nâr Driv var i angrep. 
De klarte sjelden a utnytte retu-
rene. 
I 2.omgang endret Driv taktikk. 
Deres eneste hap om A ta igjen 
ledelsen var ved a kjØre opp tem-
poet og satse pa rush. Men pas-
ningene forover kom sjelden, og 
de som kom var upresise. Etan-
net problem for Driv var 
avsiutningene.De er preget av 
mangel pa konsentrasjon Inef-
fektive angrep har vrt et pro-
blem for Driv heie denne 
sesongen.BØler var flinke til a 
provosere enkelte Driv-spillere 
til a gjØre mye feii i forsvar. Dette 
fØrste til straffer som ble satt sik-
kert i kurven. Resultatet ble til 
siutt 80-46 til BØier. Drivs frem-
ste scorere var: 
BjØrn Mungjeld 18 poeng 



Ungt styre  I ung klubb 

Optimistislc styre. Fra v. Ronny Grongstad, Rune Marsclal, Nina Østlie, Geir 
Sandbcek, Vibeke Wat(formann), 
Jon Sycltveit, Jon Vatne og Pernille Saitnes. 

Ca 70 ungdom-
mer mØtte til ârs-
mØtet i Ytre Ene-
bakk Ungdoms-
klubb fredag kveld. 
Motet ble avholdt i 
kiubblokalene pa 
Ytre 	Enebakk 
skole. 
Driften av Enebakk 
Motorklubb som 
tidligere holdt til i 
disse lokalene ble 
avviklet i lØpet av 
hØsthalváret og i 87 
budsjettet er det 
midler til den 1/2 
stillingen 	som 
kiubbleder i Ytre 
Enebakk 	ung- 
domsklubb som ble 
vedtatt a opprette i 
forbindelse med 
bud jettbehandlin-
gen. 

Avslutningsregnskapet 
for EMC ble behandlet 
og godkjent av ârsmø-
tet. Det ble videre ved-
tatt at klubbeñ overtar 
alle den gamle kiub-
bens eiendeler i hen-
hold til avtale med Mo-
torfØreernes Avholds-
forbunds Ungdomsfor-
bund. 
Det ble ogsâ vedtatt at 
det skal tas kontakt 
med skolen med tanke 
pa fly leieaVtale. 

Det yar stor entusi-
asme a spore blant de 
frammØtte ungdom-
mene som var mer enn 
villige til a slâ et slag for 
klubberi. 
Det ble valgt styre, di-
sco og ryddegruppe, ki-
oskgruppe og vakt-
gruppe. Det nye styret 
fikk en ung gjennom-
snittsalder, og bestâr av 
Ronny Grongstad, Ru-
ne Marsdal, Geir Sand-
bk, Vibeke Watz (le- 

der), Jon Sydtveit, Jon 
Vatne og Pernille Salt-
nes. 
(Alle bortsett, -a  Ger 
Sandbk, 8. og 9.klasse 
ungdomsskoleelever) 

Klubben har utover 
hØsten fungert som et 
fredags-disco 	tilbud 
med deltidsiedere. An-
svarlig kiubbleder pa 
deltid har vrt Tore Ti-
demann, som nâ hâper 
at det lykkes a fá tak i 
en klubbleder pa halv 
tid slik at gruppevirk-
somhet ogsâ kan kom-
me i gang, og at klub-
ben kan ha âpent flere 
kvelder i uka. 

Det nye styret har al-
lerede hatt sitt fØrste 
mote, og ivrer etter 
komme i gang med for-
ski ellige grupper. 
Den som blir ansatt 
som leder vil ha et 
svrt entusiastisk styre 
A stØtte seg til. 

• Enebakk Bondekvinnelag 
NN 	Kurs i mØbeltapetsering. 

Start 19/2-87 ki. 17.30. 
Mjr ungdomsskole, Ytre. Se plakater i forretn. 
Bindende pâmelding innen 10/2-87. 
Oppl. tif. 92 60 38 etter ki. 19.00. 

Arbeidsstue I 
Kirkebygden skole 

starter tirsdag 3. feb. 1987 og 8 tirsdager fremover fra kl. 
17.30-19.30. 
Alder 6-10 âr. Pris kr 100,-. 
Pàmelding til: Layla Thorstensen, tlf. 92 7129 - Jorunn 
ødegârd, tif. 92 64 43. 

Foig med 
I 
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RELIGIOSE MØTER 

Menighetssamling 
Lovsangskveld 
* Pa Bjerkely misjonssenter torsdag 29/1-87 kI. 19.30. 
* Allsang/soloinnslag/opplesning/kollekt. 

ALLE ER VELKOMMEN. 

VIGN EU 

Apsbepetning for 
Flateby Vannvepk 

Styret har bestátt av fØlgende 
personer: Formann: Pal Rust, 
nestformann: Johan Ellingsen, 
styremedlem: Kai Bergersen, 
Odd Degrum, Henry Fjelstad, Va-
ramann: Dag Morten Fossum, 
Arne Veiby, oppsynsmann: An-
thon Gjestang. 

Var forretningsfører gjennom 
alle ar, AsbjØrn Westlund, sluttet 
etter eget Ønske den 1. juli. Unni 
Bergersen ble ansatt som fly for-
retningsfØrer fra samme dato. 

Siden forrige ârsmØte har det 
vrt holdt 9 styremøter. 45 saker 
har vrt pa dagsorden. Domine-
rende saker i áret har vrt opp-
rusting av ødegardsveien og 
Renseanlegget. 

Driften: Ved arsskiftet er det 
875 abonnenter. Vannforsynin-
gen har fungert uten store av-
brudd, men floen rØrbrudd har 
det vrt som har skapt pro-
blemer for de som var berØrt. 
Nevfler de stØrste: 28/5 og 16/6 - 
brudd ved Hauglia, 17/6 i Flate-
bydalen, 22/7 ved Omberg under 
RV. 120 og 28/7 ved StrØmsborg 1 
ødegardsveien. Reparasjonene 
kostet tils. Ca. kr 78000,-. Van-
ningsrestriksjoner matte inn-
fØres fra 1. juli, etter at mange 
hus mistet vanntrykket og ble 
plaget av brunt vann. Pa for-
sommeren var det mange kiager 
pa brunt vann, men siste halvar 
har vannkvaliteten vrt bedre, 
noe som ogsâ bekreftes av vann-
prØvene. 

Utbedring og vedlikehold: 
Opprusting av brannkummer 
har fortsatt i âr og er nã nrmest 
fulifØrt. Den mest kostnads-
krevende var kummen ved Clif-
ford Dagligvare. Arbeidet er ut-
fØrt 1 samarbeid med grunneier. 
Samiet kostnad Ca. kr 63 000,-. 
Pa Grendehuset er to endeled-
ninger sammenkoblet for a hind-
re frost ved lite forbruk og eta-
blerer rundkjøring av vannet. 
Samiet kostnad Ca. kr 20 000,-. 

ødegárdsveien: 	Veiarbeidet 
har medført store utgifter og 
ulemper for abonnenter langs 
veien. V. verket har butt pàfØrt 
utgifter til daglig oppfØlging for 
oppsynsmann og anleggsutgifter 
som ikke var planlagt. Det gjei-
der en ny kum ved Trygve Berget 
samt helt fly hovedledning fra 0. 
Skaugvei til sammenkobling 
med fordeiingskum pa Berg-
skaugjordet. Var gamie ledning 
ble liggende under en dyp stein-
fylling for gangveien og matte 
derfor flyttes. Var andel av kost-
nadene Ca. kr 90 000,-. En stor 
ulempe for oss er at fremtidig re-
parasjon og vedlikehold langs 
Odegãrdsveien etter ornieggin-
gen vii bli vanskelig og kostnads-
krevende. 

Nye byggefelter: Renna-feltet 
er ferdig opparbeidet og de fØrste 
husene er innflyttet. Vannet ble 
pâkoblet pa forsommeren. Sam-
arbeidet med utbygger har fun-
gert godt. Skaug, 1 forlengeise av 
Granveien, er under utbygging. 
V. verket har dessverre ikke butt 
tatt med pa ràd nár det gjelder 
vannforsyning til dette feltet. Be-
rgskaugjordet som utbygges i 
regi av Tomteselskapet er ferdig 
planlagt og blir trolig kiart for 
bygging 11987. V. verket har del-
tatt I planleggingen av vannfor-
syningen og vi har forphktet oss 

Økonomisk for a fa et lednings-
opplegg som vi mener er nØd-
vendig for a sikre brukbart vann-
trykk og unngâ kiager i fremti-
den. Disse tre byggefeltene vii gi 
V.verket en tilvekst pa Ca. 60 
abonnenter i lØpet av to-tre ár. 

Renseanlegg: Nytt moderne 
renseanlegg er na endelig 1 ferd 
med a bli virkelighet. Ved árs-
skiftet er bygget nr fullfØrelse. 
Byggearbeidet kom i gang Ca. 1. 
okt. med SB-Bygg A/S som byg-
gentreprenØr. Takket vre en 
mild hØst og vinter kom bygget 
under tak og utvendig planering 
fullfØrt fØr snø og vinterkulde 
satte inn for aivor. Vi har inngâtt 
kontrakt med ALFA LAVAL ZE-
TA for levering av alt teknisk Ut-
styr. Montasjen begynner i slut-
ten av januar og planlagt avsiut-
tet I lØpet av mars. Lâneopptaket 
er pr. 10. januar delvis avklart. Vi 
Mr Ca. 50% av lanet i Kommunal-
banken pa gunstige vilkar. Res-
ten lanes i ABC-Bank Enebakk. 
Det totale lânebehov er beregnet 
til 2,3 mill etter at bygget er fi-
nansiert med egenkaptial. 

økonomi: Pga. store vedlike-
holdsposter og utgifter som ikke 
var budsjettert I forbindelse med 
Odegardsveien, har vi ikke mak-
tet a avsette midler til fond i ar. 
Det betyr at vi har trukket av 
Renseanleggfondet noe mer enn 
tiltenkt.. 

Usikkerhet med lánevilkâr 
samt driftsutgifter med nytt ren-
seanlegg skaper problem med a 
sette opp <<riktig>> budsjett for 
1987. Den posten vi har minst 
kontroll med er som tidligere, 
vedlikehold. RØrbrudd og nØd-
venclige reparasjoner ma tas riar 
de oppstar. Etter de oversikter vi 
har satt opp er-det nØdvendig a 
Øke vannavgiften med 20%, dvs. 
fra kr 3,00 til kr 3,60 pr. kubikk-
meter. Dette er en stor Økning, 
men vi regner med at vare abon-
nenter er villig til a betale hØyere 
pris for renset vann. Selv om vii 
lØpet av de siste ar bar spart opp 
en del egenkapital til denne ut-
bygging, er det renter og avdrag 
pa nye lan som ogsa er vanskelig 
A forutsi. For a holde kostnaden 
nede ma vi redusere investerin-
ger 1 nyanlegg og forbedringer de 
nrmeste ar. Heldigvis har vi i 
lØpet av de siste ar hatt Økonomi 
cii a forbedre anlegget pa here 
omrader. Det som gjenstar, og 
som kan komme ganske snart, er 
fornyelse av hovediedning fra 
Dammen til P-2. Define delen av 
ledningsnettet er várt svakeste 
punkt og star hØyt  pa priorite-
ringslisten for de kommende ar. 
Dersom kommunen bestemmer 
seg for a legge kloakk inn til 
Streifinn, ma hovedvanniednin-
gen legges om samtidig. 

For styret 
PI Rust 11.1.87. 

OPtLtiG! 
Studer 

annonsefle 



Ekstrahjelp 
Voksen skoleungdom, sØkes til butikken som ekstra-
hjelp annenhver fredag, lørdag, sØndag fra kl. 15.00. 
Md ogsâ regne med syke- og ferieavlØsninger i skolefe-
rien 

OYEREN BENSIN & SERVICE 
Henv. Karin 

Butikken 92 81 32 - Privat 92 82 58 

BILAUKSJON 
ASKIM 
Merk dagen: 

LORDAG KL. 11.00. 
Biler mottas for salg hver dag. 

Finansbistand ved kjop. 

OSTFOLD BIL- 
AUKSJON A/S 

Askim - Thf. 88 08 96 
Provekjøring 09 besiktigelse hver dag. 

ENEBAKK KOMMUNE, AKERSHUS 

Personalsjef 
Personalsjef skal ansettes i nyopprettet stilling. Stillin-
gen er organisasjonsmessig plassert ved radmannskon-
toret og er direkte underlagt radmannen. 

Stillingen vil bli tillagt ansvar for kommunens samiede 
lønns- og personaladministrasjon, arbeid i forbindelse 
med personal- og organisasjonsutvikling og arbeids-
miljØspørsmál. Stillingen vil videre bli tillagt sekretr 
funksjonen for administrasj onsutvalg/forhandlings-
utvalg og arbeidsmiljØutvalg. 

SØker bør ha hØyere administrativ utdannelse, og ma ha 
personaladministrativ erfaring fra privat eller offentlig 
virksomhet. 

Det vil bli utarheidet instruks for stillingen. 

Stillingen lØnes i ltr. 29. 

For stillingen gjelder at ansettelsen skjer pA. de vilkar og 
med de plikter som til enhver tid framgAr av gjeldende 
lover, reglementer og tariffavtale. 

Nrmere opplysninger fas ved heñvendelse til rad-
mannen i tif. 02/92 60 60. 

SØknad med attester og vitnemai sendes Enebakk kom-
mune, 1912 Enebakk, innen 18. februar 1987. 

Renholdsbetjent 
Enebakk postkontor 

Ved Enebakk postkontor er det ledig en stilling som renholdsbe-
tjent. Den ukentlige arbeidstiden er ft. 12 timer, mandag - or-
dag. 

Stillingen lonnes forholdsvis etter Statens regulativ, lonnstrinn 
9-16. Lonnen fastsettes avhengig av tidligere yrkespraksis og 
eventuell omsorgstjeneste. 

Det vises til fulistendig kunngjoring ved postkontoret. Nrmere 
opplysninger kan fAes ved henvendeise til poststyreren ved Ene-
bakk postkontor, tif. 92 61 80. 

Soknad ph spesiell blankett som fAes ved postkontorene, sendes 
hit vedlagt bekreftede vitnemAls- og attestkopier innen 
02.02.1987. 

Postsjefen i Lihiestrom 
Voldgt. 7 
2000 LILLESTROM 

,CK POSTVERKET 

Interessant! Morsomt! 
Nødvendig! Annonser leses 

av folk flest 

VIGNETT 

Granitt som 
energikilde? 

Norges geologiske undersøkel-
ser har levert en rapport til det 
allmennvitenskapelige 	forsk- 
ningsrâdet der man anbefaler at 
det blir foretatt undersøkelser 
som kan bringe pa det rene 
hvorvidt Iddefjordsgranitten i 
framtida kan forverites j bli en 
betydelig leverandør av geoter-
misk energi. Det kan faktisk vac-
re muligheter for at granittfjellet 
kan utnyttes som en nieget be-
tydelig varmekilde for bebyggel-
sen pa begge sider av Iddefjor-
den. I Storbritannia bar man be-
stemt seg for a satse alvorlig pa 
denne formen for alternativ 
energi. 

Flere 
vinnerlodd 

Gevinstene i Pengelotteriet vii 
Øke med rundt ni millioner kro-
ner ârlig etter at Regjeringen har 
gitt lotteriet hAnd om uavhentede 
gevinster som tidiigere tilfalt 
statskassen. Halvparten av de 
uavhentede premiene skal brukes 
til gevinster, den andre halvpar-
ten til økt markedsføring, melder 
Nordlands Framtid. 

Pengelotteriet satser ogsA pA et 
jubileumsiotteri i forbindelse 
med at lotteriet i Ar fyller 75 Ar. 

BEGRAVELSESBYRAER 

Ski Begravelses- og 
KremasjonsbyfaH 
Asenvn. 3 - 1400 Ski 

021*87 30 60 

HELE DOGNET 

RELIGIOSE MOTER 

BETEL 
Ludvik Karisen og yen-
ner fra evangeliesen-
trene, onsd. 28/1 og tors-
dag 29/1 kl. 19.30. 

Apent hus for ungdom 
lørdag 31/1 kl. 19.00. 

Søndagsskole sØnd. 1/2 
kl. 10.00. 

Arsfest kl. 17.00. 

Alle velkommen. 

KUNNGJORINGER 

Selvangivelsen 
for 1986 
Enebakk ligningskontor har 
utvidet ekspedisjonstid for a 
gi veiledning vedr. utfyllin-
gen av seivangivelsen onsdag 
28/1 og torsdag 29/1 fra kl. 
17.00 til kl. 20.00. 

Ligningssjefen 

Skiforen- 
ingen 
starter skiskole 

for barn, 5-9 ár v/Ytre Ene-
bakk skole onsd. 4. februar. 
opplysninger/pámelding 

Wiik, HE 92 4147 

InnkalliNg til 
ekstraordinar generalforsamling 

vedr. Mjr $amfunnshus 
den 19.02.87 kI. 19.00 pa Mjr ungdomsskole. 
Byggekomiteen har i mote den 19.01.87 enstemmig vedtatt A 
legge ned sine very da prosjektet har stoppet pA grunn av 
manglende tilskudd fra kommunen. Prosjektet har hele tiden 
vrt planlagt med byggeperiode 87-88. Kommunen liar først 
satt opp midler i 1990 i forsiag til langtidsplan. 
Sakliste: 
1. Arbeidet med byggeprosjektet sA langt. 
2. Regnskapet. 
3. Innkomne andeler. 
4. Byggekomiteens avgang/prosjektets framtid. 
5. Eventuelt. 

Byggekomitéen 

TiIskudd til kulturformAl 
11987 er det bevilget midler over statsbudsjettet til loka-
le tiltak for barn og unge. 

Det kan sØkes stØtte til: 
- utarbeiding av barne-'og ungdomsplaner 
- bedring av barns lekeomrader 
- istandsetting av aktivitetslokaler i nrmiljØet 
- etablering og drift av àpne aktiviteter for barn og 
unge. 

Nrmere opplysninger og sØknadsskjema fâes ved hen-
vendelse til kulturkontoret, tif. 9260 60. 

SØknader sendes Enebakk kulturkontor innen 1.3. 1987. 

Amatørteater 
pa Flateby 

Vii du vre med og slâ et slag for kulturlivet i bygda var. 
Vi starter teatergruppe og trenger ildsjeler pa og utenfor 
scenen. 
Dette blir goy, sâ kontakt: 
Engvik, tlf.: 92 86 28. 
Benterud, Of.: 92 85 65. 
Stenhi, thf.: 92 82 05. 

STILLING LEDIG 

Enebakk kommune 
FØlgende stillinger blir med det fØrste ledig: 

1. Fra 1. mars 1987 blir det ledig et 6 mAneders vikariat I 
halv stilling som kontorassistent ved Enebakk sko-
lestyrekontor innenfor rammen av vanlig kommunal 
arbeidstid. 
Arbeidsoppgavene omfatter betjening av telefon, for-
vrelsestjeneste, maskinskriving, kopiering, arkive-
ring m.v. og for Øvrig tjeneste i henhold til oppdrag/ 
bestemmelse fra skolesjefen. 
Det vii bli lagt vekt pa god kontor- og ailmennut-
dannelse, evne til samarbeid m.v. nar sØkere skal vur-
deres. 
Lønnsplassering i henhold til komm. reg. ltr. 9-16. An-
siennitet/lØnnstrinn fastsettes av administrasjons-
utvalget. 

2. Ved Enebakk ungdomsskole blir det ledig stilling 
som rengjøringsassistent med tiitredelse snarest 
mulig. 
Posten er for tiden pa 5 timer pr. dag, men det tas for-
behold om justering til et lavere timetall senere der-
som dette blir aktuelt med derav følgende lØnns-
reduksjon. 
Arbeidet ma foregá pa kveldstid etter kl. 21.00, og om-
fatter ogsa enkelte lØrdager og sØndager under id-
rettsarrangementer. Det kan bli aktuelt med opp-
deling av posten. 
Det kan ogsa bli aktuelt a kombinere denne stillingen 
med tjeneste som tiisynsvakt pA. kveldstid ved sko-
len. 

For begge stillingene gjelder: 
Tjenesteplikt i henhold til de ordninger som er etablert i 
denne sektor, og videre i samsvar med vanlige kom-
munale vilkar som til enhver tid gar frem av by, in-
struks, reglement og tariffavtale. 
SØknad bilagt kopier av vitnemâl og attester (ogsa fra 
navrende arbeidsgiver) sendes Enebakk skolestyre, 
1912 Enebakk, innen 2. februar 1987. 

Skolesjefen 



VIGNETT 

I 
Rensepiet hap 

U 
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U 
U apnet igien U mom  on 

U 
APNINGSTILBUD: U

U Ny adresse U 

Rens av bukser U U 
U 

• U • . 
• .. 	 • 
• • 

• 1I2PRIS • 
• U 
• Gjelder • / 

 ..  Ut 	 S 

U R 	 5 	januar 
• - 	

For 40 kr - NA 20.- • --Si; U 
U 
U 	

Apningstider: U 
• Mand. - fred. 9.00-16.00 

• -O 	NORPBYVEiEs - 	 Torsdag 9.00-18.00. Lerdag 9.00-13.00 U 
• U 

E SKI RENSERI/FOLLO GAADEROBESERVKE U U 

Ny adresse: Nordbyveien 53, 1400 Ski. TIf. 87 25 85 
• 
i•uu•iuu•auuumuumu••uu•umu•uuuuuuiu••••u•i 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
S AUTODIESELS 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Vi ep tpe, a0p 2. febpuap 
og feirer dagen med mange 

-2~- GODE TILBUD 

440-GOD dresser 

.20%. 
pa alt arbeidstøy 

S 20%0-  
Pa Ola- og cordbukser 

fra Wrangler

Aft 

Ti/b udene gjelder fra 2. - 7. februar. 

LAVPRIS 

U 

Her finner 
du oss: 

  

K.$ Ypkeskl P 
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG 

TELEFON (02) 88 81 54 
Langdag onsdag og torsdag iii M. 19.00 

GULVSLIP 

 

Alt tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

   

   



VIG N FIT 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mobtlf. 094/11 747 
TIf. 92 48 92 IIIIhI1SFI1 

T ER S7 

SORE 
A.NNON.ENe / 

Annonse-leseren tinner 
mange gode tilbud! 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Bolt Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Enebakk Antirust 
1911 Flateby 

TIf. 92 89 00 

Tanniege 

Enebakk Tannteknikk 
TANNTEKNIKERM ESTER 

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

Glassmester 

Enehakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

Blikkenslager 

Svein Gulbrandsen 
Alt I blikkenslagerarbeid utfores. 

1911 Flateby 
TIf. 92 82 67. Mobil 094/94 660 

Sjâførskoler 

Sandakers Trafikkskote 
1400 Ski - tit. 8737 10 

Kiasse A - Masse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Gm nodvendig moter vi 
til kjoretimer I Enebakk, 

pa Flateby 

Opplring pa b/I 
Teor/kurs - Fase II 

Tit. 92 88 51/71 42 92 

Rørlegger 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utlele av lensepumper. vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk - tit. 9246 39 
mobil 097,, 57 419 094/27 522 

Brensel Bilfirma 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av biler 

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

Spesialforretn inger 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Medaijeskap og innrammede akvare/Itrykk 

1911 Flateby - tit. 92 86 10 
Ogsâ kveldstid 

CS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn'. 

Tit. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

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 

Clifford A/S 
Alt i mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant - 
Cafeteria 

Grendesenteret. 1911 Flateby - tlf. 02/92 88 60 

CAUTE'S TBAFIRI(SI(OLE 

El-installasjon 

Strømsliorg & 
Enersen A/S 

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

Kjeden  av  autoriserle E Il..AGelektroinstallatorer 

INSTALLASJONS FIR MA 

KJELL BRENUJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Regnskap 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-râdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 4774 

Frisor 

Annonser leses 
av folk flest 

Siw's salong - tlf. 92 80 49 
Apent hver dag 

Grendesenteret - 1911 Flateby 

149 S469et- 
DAME- OG HERREFRISOR 

SQL - PARFYMERI 
Apent: 

Mand.-fred. 10.00-18.00 
Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-15.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tit. 9254 13 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefrisor 

SaIg av hàrpreparater og parfymeriartikler. 
Dr. R.A. Eckstein biokosmetikk. 

Mand., fred 	  kI. 10.00-17.00 
Tirsdag 	 kI. 10.00-20.00 
Lordag 	 kI. 09.00-14.00 

Rádyrvn. 9, V. Enebakk - tit. 92 55 50 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, lordag etter avtale. 

Ski Glassmester-
lorretning A/S 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tit. 8734 55 

OSVALD NODLl 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utf ores. 

1911 Flateby - tit. 92 84 68 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Bjerke Hardesign 
Tit. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Am  K.S Yrkesklaw 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Tit. 92 45 58 

Sissels part ymeri 
og solarium 

Tit. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TOM l'JILSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsa salg av fugler og dyr. 

Smãttaveien 3 B, 
1911 Flateby - tit. 92 85 90 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk 
Tit. 02/92 63 03 

MEOL AV NORSKE 
hRF REGNSKAPSBYRAERS FORENING 

Enebakk rørleggerbedritt 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS. 

Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 9243 54 

BrOdrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

0. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

Enebakk 
Transtormator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tit. 92 8540 



OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Ufleie 
av 

varehenger og 
tepperensmaskin. 

Stort utvalg av 
turner og 

videobokser. 
Service fra 11.00-18.00. 
Eventuelt timebestihing. 

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

TIt. (02) 92 81 32 

- De mti love ikke a fortelle ham 
at De har tenkt a gá fra ham. 
Han vii ikke tale a bli sâ blad for 
Øyeblikket. 

REDD 
BAR-NA91  

	 I 

Postgiro 5 00 0187 
Bankgiro 8200.01.60756 

w 
IREDD 

BARNA 
Jernbanetorget 2, Oslo 1. 

Tlf. (02) 4146 35 

RedaksJon 
Klokkerudásen 
Postboks 621  
Telefon red. 
Telefon ann. 

Postgiro: 4 193298 
Bankgiro: 1605.02.01426 

og 

9265 
92 

1912 
1 
ekspedisjon: 

6550 

Fri vattelefoner: 
Ans. red. Marianne 01$0,142 6028 

Enebakk 	Journalist Aslaug Tidemann 92 4535 
40 	 Ann.kons. Bjarg Olerud Pettersen 92 8523 

Ann. kons. Frøydis Lerskalien 92 8793 

Avisen trykkes I Indre Smaalenenes Avis 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5,30 
Aim, piass pr. mm. kr 2.40 
Tekstside pr. mm '143  .30 
lnntev. frist: Rubrikkann.: 
Mandag Id. 12.00 
Forretn. ann: Mandag Id. 9.00. 
Abonnementspris: 
Kr 90,- pr. halvãr, kr 180,- pr. ãr. 

Plankomiteen anbefaler 

ldrettsanlegg toll 20 millioner 
Plankomjteen for idrettsanlegg pa Flateby leverte fredag sin inn-

stilling til râdmann Bjorn Halvorsen. 
Komiteen anbefaler en etappevis utbygging av idrettsaniegget et-

ter framiagt disposisjonspian. Fierbrukshail er prioritert foran stadi-
on i innstiilingen. Komiteen mener likevel at anlegg som sykkeicross, 
banegoif, skiiøyper og turstier vii kunne bygges ut av interessegrup-
per uavhengig av kommunal prioritering. Utbygging av stadion og 
hail(ait B) som foreslâtt av plankomiteen er kostnadsberegnet ti126 
millioner 88 kroner. Maksimait oppnâeiig STUI-tilskudd er 5,5 milli-
oner. 

Komiteen anbefaler at flerbrukshallen far høyeste prioritet i LTB 
1988-91, og at den kommer inn i budsjettet for 1988, og videre at det 
nedsettes en byggekomite som skal sende inn sØknad om STUI midler 
for 1987. 

Kulturkonsulent Nils Petter Wiik liar vcert en drivkraft i 
planarbeidet 

Anlegget blir i fØrste rekke 
et nrmiljØanlegg for Fla-
teby/nordre del av Enbe-
bakk. Komiteen har plan-
lagt et anlegg som skal 
kunne betjene en befolk-
ning pa 5000 Men i tillegg 
anbefales det at enkelte 
elementer i anlegget skal 
bygges ut til kommunean-
legg og/eller fylkesanlegg. 
Dette gjelder blant annet 
anlegg for handicapidrett, 
ski, orientering og ski-
skyting 

Disposisjonsplanen for an-
legget er utarbeidet pa 
grunnlag av en behovsa-
nalyse. I tilegg til den pla-
nen man har laget pa den-
ne bakgrunn, vurderes vi-
dere i en overordnet to-
talplan overnattingsmu- 
ligheter, 	friluftsbad, 
badeanlegg,vernede bbli-
ger lokalisert pa en slik 
mate at beboerne har lett 
adgang til anlegget, vide-
regáende 
skole(spes.idrettslinjer) 
fylkesanlegg pa andre kul- 
turomrâder 	,kurs/tre- 
ningssenter 
friluftsliv i tilknytning til 
Østmarka o.s.v. 

HALL 
Flerbrukshall er vurdert 

i to alternativer, (A og B)  

kostnadsberegnet til hen-
holdsvis kr 6-8 millioner 
og 15-20 millioner.I tillegg 
kommer grunnlagsinve-
steringer malt i 88-kroner 
pa i overkant av 2.2. 
miliioner.Alternativet 
som komiteen anbefalerer 
en flerbrukshall pa totalt 
5.420 kvm som bestâr av 
et hovedplan med idretts-
flerbrukshall pa tilsam-
men 2.480 kvm., garder-
obedel i underetasje pa 
470 kvm. og et Øvre plan, 
oppvarmings/publikum-
sareal, pa 470.kvm. 
I tillegg kommer undere-
tasjen pa 2000 kvm. som 
skal gi muligheter for sam-
bruk for ulike grupper. 
Det gir ogsâ muligheter 
for a lØse  prioriterte opp-
gayer innen kuitur og hel-
se/sosialsektoren i trad 
med 	plankomiteens 
grunntanker. Selve hallen 
er kostnadsberegnet til kr 
18,1 mill. Med de utieiemu-
ligheter som ligger i den 
hallen komiteen anbe-
faler, og med en utleiepris 
pa 500 kr pr kvm. vil 
leieinritektene komme 
opp i 1 million i âret. 
Netto arlig busjettbelast-
fling for dette alternativet 
blir 2.5 mill. Etter 6 ár er 
den redusert til 2.2. milli-
oner, og etter 11 ár far man 
faktisk en inntekt pa hal-
len pa kr 520.000 forutsatt 
at utieieprognosene hol-
der. 
En utbygging av hail etter 
A-alternativet, altsá en 
hall uten utleie/flerbruks-
muligheter i samme grad 
ville kostet kr 9.mili i inve-
steringer og belastet 
driftsbudsjettet med 1.9 
millioner i áret. 

STADION 
Stadion far en fotballbane 

pa 67 x 105 m, friidretts-
bane pa 400 meter lØpe-
bane med grus eller kunst-
stoff og anlegg for teknis-
ke Øvelser Tribuneanlegg 
skal legges i skrâning mel-
lom parkeringsplass og 10-
pebane Stadionanlegget 
skal kunne dimensjoneres 
med 8 lØpebaner og skØy-
tesvinger med hensyn til 
areal. 
Det blir treningsfelt med 
grus og gras, 3 tennis-
baner som kombineres 
med ishockeybane, syk- 
kelkrossbane. 	Eksiste- 
rende baliplass ved strei-
finn skal beholdes i sin ná-
vrende form, og banegol- 

fanlegg foreslas lokalisert 
vest for eksisterende 
bailpiass. 
Stadion er kostnadsbereg-
net til 5.7 mill. Fratrukket 
STUI-tllskudd betyr det 
en nettoinvestering pa 4.5 
millioner og en arlig netto 
belastning pa driftsbud-
sjettet pa 614.00 kroner. 
Nar det gjelder vinteri-
drett tenkes langrenns-
stadion lokalisert til Be-
rgskaugmyra. Hoppbak-
ke, alpinanlegg og skilek 
er plassert i skraningen 
ned mot skistadion. Alpin-
bakken er ferdig utbygd, 
hoppbakken trenger opp-
rusting. Begge disse an-
legg eies av Enebakk IF. 
Eksisterende lØypetraseer 
i omradet kan iflg.planen 
beholdes. 

HAN DICAPI DRETT 
Ved utarbeidelse av de-
taljplaner for omradet me-
ner komiteen at det ma 

plasseres anlegg spesielt 
tilrettelagt for handicapi-
drett. Komiteen mener at 
hele omradet gir godt ut-
gangspunkt for handicapi-
drett. Det kan innpasses 
lØyper for terrengpig: 
pa kjelke, og anlegges bre-
de spor for skigaing for 
blinde. 
Ved flerbrukshallen er det 
piass for parkering av 48 
biler. Hovedparkerings-
piassen er lagt til Be-
rgskaugmyra 
Komiteen mener videre at 
med opprusting av øde-
gardsveien og bussrute til 
snuplass ved Gjeddevann-
sveien er adkomstmulig-
hetene lagt til rette inn 
mot idrettsomradet. Av-
standen fra anlegget til 
navrende snuplass for 
buss er 1 km. 
Det er foreslatt at kjØren-
de og gaende separeres 
helt fram til veikrysset 
ved Streifinn. 

Aage W. Svarthoel 

YRINGSOWE 
PARAFIN 
RING 

92 40 47 	1914 Ytre bnebakk 


