Kjøp og saig av biler

Kommisjon

100% finarisieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.
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FLATEBY ANTIRUST
hf. 92 80 70

Onsdag 6. januar 1988

5. ârgang

Kjolle Pa'D Plass

ABC-bank pao Flateby:

Lokalt wedtak om aVViokling
ABC-banks filial pa Flateby vii
etter all sannsynlighet bli nediagt i nermeste framtid. Styret i
ABC-bank Enebakk fattet i desember et nermest enstemmig
vedtak om a legge ned driften
ved Flateby-fihialen. Bare ett av
styrets medlemmer var uenig i
For bare tre mãneder siden benektet bade banksjef Kjell Runar Johansen og styreformann
Jan Otto Veiseth at en nediegging av Flateby-filialen var pa

denne beslutningen. Den 27. januar skal ABC-banks hovedstyre
behandie saken. Om de kommer
til samme konklusjon som det lokale styret, vii Flateby om kort
tid vre uten annet banktilbud
enn postsparebanken.

trappene. Dengang fikk Vignett
til svar at driften ble kontinuerlig
vurdert, og at minibank var et
fortreffeiig tilbud. I dag er det pa
det rene at det ikke blir mini-

banktilbud, og antagelig heller
ikke noe banktiibud i vanhig forstand fra ABC-bank Enebakk pa
Flateby. For selv om intet endeForts. side 9 (1)

negave
Kàre KjØUe

pa

Enebakks nye ordfØrer,Kãre KjØlle er
plass i kommunehuset. FØrst
programmet
mandag morgen sto mote med etatsjefer og
râclmann, dernest var det de ansatte i sentraladministrasjonen som møtte den nye ordfØreren.

pa

OrdfØreren Ønsket a mote etatsjefene og drØfte hvordan man
skal legge opp strategien for at
alle skal trekke i samme retning i
de Økonomisk trange tider vi er
inne i, og med de ansatte i sentraladministrasj onen diskuterte
ordfØreren mer pratiske rutiner
for sarnarbeidef.

VII besøke alle
I LØpet av den fØrste mâneden vii
jeg derfor besØke alle kommunens egne arbeidsplasser for a
se hvordan de ansatte har det.
-Hvordan har en nybakt ordfØrer
det ellers pa sin fØrste arbeidsdag?

Bedre ressursutnytting
-Hva synes du er den viktigste
oppgaven kommunen star overfor i dag?
-Det viktigste er a fâ til en bedre
ressursutnytting for trivsel og Utvikling bade for tjenesteyter og
for de som skal motta tjenester.
De ansatte, tjenesteyterne, ma
trives pa sin arbeidspiass for a
kunne yte best mulig service.

-Bra. Jeg er optimistisk.Selv om
jeg ailtid sover dàrlig for jeg begynner med noe nytt, noe som
muligens henger sammen med at
man stiller store krav til seg selv,
sier var nye ordfØrer Kàre KJØ11e
som har permisjon fra sin jobb
som underdirektØr i utredningsavdeiingen i Norske konimuners
sentralforbund for a vre ordfØrer i Enebakk de nrmeste arene.
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Arne Gundersen, fru Jeanette Henriksen og Arne Arnesen, ved overrekkelsen
av minnegaven.
Henry Henriksen var formann i
Kirkebygden vannverk i hele 23 âr.
Han var Kirkebygden Vannverk, sa
Arne Gundersen. - Det skal bli vanskelig, for ikke a si umulig a fylle plassen. - Arne Gundersen og Arne Arnesen var pa Torud og overrakte fru
Jeanette Henriksen en minnegave fra
Vannverket. En trearmet sølv lysestake. I alle disse 23 ãrene har fru
Henriksen vrt telefonvakt, og hun
fikk ogsâ en takk, en nydelig blomsteroppsats.
Henry Henriksen var en meget aktiv person i Enebakk. 124 fir var han
medlem av Vannverket, og som fOr
nevnt, formann i hele 23 av disse are-

ne. Han var aktiv medlem I Arbeiderpartiet, hvor han ogsá har vart formann. Han har vart med i kommunestyret, v2ert med i sosialstyret
M.M.

- Henry Henriksen har bestandig
vrt en meget god og hjelpsom nabo.
- sa Arne Arnesen. - Det var aidri nei
i hans munn. Der han kunne hjelpe,
der stilte han opp.
Henry Henriksens kongstanke var
hØydebassenget ved Holttjern. Dette
fikk han sett realisert fØr sin død.
Henry Henriksen var en kjent og aktet mann i Enebakk, og han vii bli
dypt savnet av mange.

VIGNETT
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10. jan. (1. s. e. Kr. àp.b.)
Ki. 11.00: Mari kirke v/Johannessen. Nattverd.
Ki. 11.00: Enebakk kirke
v/Helgheim. Nattverd.

Sentralsykehuset i Akershus
Ei fin lita jente den 23.12.87.
Ann-Hilde Andersen
og Per Bjerkeland
Borgveien 39,
1914 Y. Enebakk
Sentralsykehuset i Akershus
En liten tulle kom til verden
29/12-87.
Lillian Fáland og
Peter Jacobsen
1912 Enebakk
Rikshospitalet 25/12-87
Julenatten fikk Johan en stor
lillebror.
Arnhild Skre og
Nils ButenschØn

Barn hielpep barn

Stopsatsing I Enebakk

Kostelige peplep

I flere ar har alle kristelige forefinger og menigheter i Enebakk
gatt sammen om en FELLESMØTEUKE 1 forbindelse
med BIBELDAGEN.
Slik blir det ogsa denne gangen. Det er bestemt en mØteaksjon i Enebakk i tiden 26. januar
til og med 31. januar 1988.
Sangevangelistene Egil Solheim og Arne Gundersen bar byet a vre med under denne mØteserien.
Egil og Arne har reist sammen
som evangelister i mange ar. En
kan ikke tale om Egil og Arne
uten a nevne teltmØter. De har
vrt opptatt av dette i flere somrer. Mange steder har de opplevd
vekkelse, mØteserier har ofte
blitt forlenget uke etter uke.
De har sunget inn flere plater,
og de er ogsa kjent fra programmet "TRO OG LIV>> i fjernsynet.
I Enebakk blir det altsa mØter

hver kveld fra tirsdag 26. januar
til over sØndag 31. januar. MØtene holdes I Enebakk kirke.
Forskjellige kor og musikkforefinger vii ogsa delta under mØteaksjonen. Komiteen som har arbeidet med mØteopplegget regner med stor oppslutning om møtene, og hper pa et godt resultat
fra BIBELDAGSPROSJEKTET
som denne gang er "BIBELEN
TIL SOVJET'.

Herredsrettsdommere

Randi Olsen. Borgvn. 49, 1914 Ytre En.ebakk.

FØlgende er valgt til medlemmer
ved herredsretten:

Gunnar Robertsen, lrer,
Skaugyn. 25, 1911 Flateby, JØrgen SikkebØl, anleggsleder,
Asen, 1911 Flateby, Per SØrlie,
gârdbr., SØrli, 1911 Flateby, Petter Pettersen, gârdbr., Rakkestadyn. 2, 1912 Enebakk, Inge
Brevig, g.rdbr.. 1912 Enebakk,
Vulhelm Killerud, gârdbr. 1913
Daieerdingen, Arne Soili,
skogsbestyrer, 1912 Enebakk,
BjØrn Karlsen, forr. drivende,
ødegardsvn. 14, 1911 Flateby,
Carsten BarbØl, ingeniØr, Bergha, 1912 Enebakk, Harry Utsigt,
1911 Flateby, K.re StrØmsborg,
forr. eier, Gjersrudvn., 1914 Ytre
Enebakk, Knut StrØmsborg,
elektriker, 0. Kronav. 5, 1912
Enebakk, Svein Breyer, gárdbr.,
Kjrsrud, 1913 Daleljerdingen,
Birger SikkerbØl, gardbr., Rustad, 1914 Ytre Enebakk, Fredrik
Nss, gárdbr. Nss, 1913 Dalefjerdingen, Gustad Sikkerbøl,
gârdbr., SikkerbØl, 1911 Flateby,
AsbjØrn Westlund, tidl. kommunekass., 1911 Flateby, Viggo
Thorshov, gardbr., Thorshov,
1913 Dalefjerdingen, Knut Grinde, gardbr., TobØl, 1912 Enebakk,
Aage Rustad, byggmester, Radyrvn. 4, 1914 Ytre Enebakk, Thomas Lillo, gardbr., Dehli, 1912
Enebakk, Kare JØrstad, forpakter, 1913 Dalefjerdingen, Nils
Wiik, tidl. gardbr., 1914 Ytre Enebakk, Oddvar Sandas, lastebileier, 1911 Flateby, Thorstein
Skaug, forr. drivende, Fredheimvn. 15A, 1911 Flateby, Dagfinn Fintland, ingeniør, Vestbyvn. 35, 1914 Ytre Enebakk,
John Bergskaug, ingeniØr,
Rudvn. 10, 1911 Flateby, Tor Federstad, ingeniØr, Borgvn. 28,
1914Ytre Enebakk, Tor E. Ráken, typograf, Vestbyvn. 27. 1914
Ytre Enebakk, Sigmund Sundby,
gârdbr., Sundby, 1911 Flateby.

Klasse 4 a ved Ytre Enebakk
skole har gjort en fremragende
innsats for Redd Barna.
Etter en undervisningstime
med tema om U-land og barna
der, deres situasjon og ievekâr,
yule kiassen vre med og hjelpe. Som tenkt sâ gjort, de satte
i gang et kakelotteri.
Hele ti flotte kaker skuile ioddes Ut. Etter iherdig innsats
fikk de solgt hele 2500 lodder til
to kroner stykke, altsâ kiarte
de a skaffe kr 5000-.
Forleden kveld fikk elevene
besØk av en representant fra
Redd Barna, Arthur Eidsaunet.
Han var bade rØrt og glad da
han i nrvr av elevene og deres foreidre fikk overrakt sjekken palydende kr 5000,-.
Endre, som fikk by til a overrekke sjekken fikk en god kiem,
og aller heist ville Eidsaunet ha
gitt en kiem til alle.
Dere har virkelig gjort en flott
jobb, sa han. - Jeg tror dette ma
vre rekord, 5000 kroner delt

pa 20 elever vil Si 250 kroner pr.
elev.
Han trodde at den tidligere
rekorden hadde vrt noe rundt
160 kroner pr. elev ved slike
klasseinnsamlinger.
Arthur Eidsaunet reiser
rundt fra skole til skole, fra 10kallag til lokailag med informasjon om Redd Barna. Han
viser lysbilder og holder foredrag.
PA Ytre Enebakk skole viste
han en lysbildeerie om gatebarn og slumfolket i tre store
byer i tre U-land. Det var vondt
A se hvordan de vokste opp fra
barn til ungdom, fra ungdom til
voksen, og fra voksen til gammei, uten a komme seg vekk fra
slummen.
Gjesten ble servert salt, boIler og kaffe av elevene.
Etter kosen fikk alle hver sin
fiotte diplom fra Redd Barna,
og en stor ble gitt til a ha i kiasserommet.

En samling kostelige perler i form av 44 sitater fra
kommunens talerstol i siste fireãrsperiode var Venstres julegave til etatsjefer og politikere.
Samlingen av redigert av Helge Nilsen, og vi bringer
her vâre lesere en del av perlene, selv om redaktøren
av heftet mener at disse egner seg best som internhumØr for kommunestyret:
Under det fØrste motet 11984 min?- BjØrn Halvorsen, som da
kom det en ung mann inn i kom- var kontorsjef, tilbØd seg a vise
munestyresalen og spurte litt for- ham til rette, og sa da han kom
virret <<Unnskyld, men hvor kan inn i salen igjen: "Jeg strøk alle
jeg fA levert selvangivelsen fradragene hans j eg

Fra debatten om idrettsanlegg pa Flateby:

Enebakk Kunstforening
holder mote 12.01.88.
Se annonse.
Enebakk Helselag
innbyr til juletrefest
pa Herredshuset.
Se annonse.
E.I.F. Karusellrenn
LØrd. 09.01.88 - LØrd.
23.01.88.
Se annonse.
Enebakk Bygdeungdomslag
holder juletrefest 10.01.88.
Se annonse.
Enebakk Hagelag
avholder ársmØte 20.01.88.
Se annonse.
I.L. Driv Turn- og Trimgruppe
starter i uke 2.
Se annonse.
Flateby Kino
Ingen forestillinger fØr 17.
jan.
Se annonse.
Enebakk Landbrukslag
inviterer til kaffekos.
Se annonse.

Angáende beskyldninger om
<<bestullingsverk fra bygningssjefen, sa Egil SØrensen - Fr?:
4eg kan jo vre enig I noen av
Almehagens insinuasjoner, men
jeg vile jo aldri finne pa a Si dem
herifra!
Torstein Guslund - KrF, angaende all trafikken til og fra
Streifinn; <<N.r vi skal kjØre gjennom byggefeltet, skal vi da vel ikke kjØre pa kryss og tvers rundt
om i HELE byggefeltet for a komme opp til Streifinn<<.
Jorun Buer - Ap, vedrØrende
trafikksikkerhet og kryssing av
riksveg for a komme til samfunshusalternativet: <<Ønsker vi
at barn fra 6-6.rsalderen skal ferdes 1.5 kilometer over riksvegtrafikk for a komme til idrettsanlegget?
Dag Skaug - Ap: <<Stranda-alternativet er 1 hvert fall ikke aktuelt, for det ligger jo altfor langt
fra folk!>>
Egil SØrensen, apropos pris pr.
kvm pa grunnerverv rundt Streifinn: Jeg setter pris pa Norge jeg!
20 kroner pr. kvm er billig. Husk
at det billigste teppet pa IKEA
koster 87 kroner pr. kvm!"
-Det ma vre litt SPENST
over dette her, vi ma ta 1 og bygge en hail med skikkelig Økonomi, i stedet for ei pØlsebu med
treningsmuligheter>>. Egil SØrensen.

Betel
Husk ukens mØter.
Se annonse.
Enebakk Pensjonistforening
har julebord 06.01.88 (i
kveld).
Se annonse.

Pga. andre arrangement blir det ikke
kinoforestillinger for
17. januar.

<<Idretten ble for noen ár siden
tatt med i det utvidede kulturbegrep. NA ser det ut som om den
som en skikkelig gaukunge, sparker de andre Ut'>. Christian Oppegard - H.
Ved annengangs behandling
av forsiag til avtale med Eeg
Henriksen om arbeider 1 Streifixm-omradet, ga Venstre til kjenne at de hadde skiftet standpunkt. Da sier Lars Kvalvag Ap: "Det var en ra og brutal overraskelse.... at Venstre har falt fra i
denne saken.>>
Da radmannen berØmmet
plankomiteen for vel utfØrt arbeid, sa Asmund Jahr - H: "Selvskryt skal man jo lytte til, for den
kommer fra hjertet, pleier Egil
SØrensen a si>>.
"La meg minne om at vi behandler et forslag om idrettspark, og ikke en graviund. Dette
er et GLAD-prosjekt><, sa Egil SØrensen, og fortsatt: "Etter MIN
vurdering er mitt standpunkt
minst like riktig som HØyres.
MINST!!
Egil SØrensen: "Visstnok er Jorun Buer enig med meg, men jeg
tror likevel at jeg er pa rett veg..
VedrØrende generalforsamlingen I Vignett, sa Egil SØrensen:
"Fysisk var jeg i London, men
psykisk var jeg til stede ved hjelp
av fullmakter>>.
Christian Oppegard: "At formannskapet Ønsker a prioritere
SØr-Afrika fremfor Ekebergdalen
er en mulig forkiaring pa dárlig
interesse for pobitisk arbeid".
"N.r jeg kommer med en kritikk, sa er det ikke nØdvendigvis
ment som en kritikk'. Radmann
BjØrn Halvorsen.
PA spørsmâl om det er noen
regler som kan vre til hinder for
en alternativ lØsning, syarer radmannen: <<Med en viss smidighet
kan man fA til alt!"

Kvinner:
Karin Myhrer, regnskapsfØrer,
1912 Enebakk, Ragnhild Braathe, husmor/eksp., Vangli, 1914
Ytre Enebakk, Gunvor Ruud,
husmor, ødeg.rdsvn. 10. 1911
Flateby, Tove Holmsen, Torvartun, 1914 Ytre Enebakk, Eva Rustad, husmor, Radyrvn. 4, 1914
Ytre Enebakk, Ruth Bergersen,
eksp., SiljebØl, 1911 Flateby,
Karl Heier, typograf, Granv. 22,
1911 Flateby, Tove Vestli, husmor, Hagenvn. 6, 1911 Flateby,
Anne Lise Skaug, ass. v/helseinst., 1914 Ytre Enebakk, IngebjØrg Aridreassen, husmor, Sakugvn. 22, 1911 Flateby, Ella
Sanner, hjelpepleier, 1914 Ytre
Enebakk, Brit Laume, Revefaret
3, 1914 Ytre Enebakk, Guro SØrhus Lohne, lrer, LØkkavn. 7,
1911 Flateby, Gina Sigstad,
lrer,1914 Ytre Enebakk, Ellen
Berg Ellingsen, fysioterapeut,
Haugstein, 1911 Flateby, Ingrid
Overby, legesekr., Vestbyvn. 46,
1914 Ytre Enebakk, Karin Jermstad, Bakkevn. 34, 1911 Flateby,
Ingrid Hoff, BjØrnefaret 2, 1914
Ytre Enebakk, Anne Marl Stokseth, Utsiktsvn. 6, 1914 Ytre Enebakk, Liv Vikan, husmor, HjØrnerud, 1911 Flateby, Unni Degrum,
kontorass., Degrum, 1911 Flateby, Eva Kristoffersen, husmor,
Rugvn. 6, 1912 Enebakk, Anne
Stanger, Rugvn. 2, 1912 Enebakk, Gerd Lamby, Kollen, 1911
Flateby, Marit Tysdal, husmor,
1913 Daleferdingen, Ingrid Brevig, 1820 Spydeberg, Lisbeth
Falling Furevik, sekretr, Vesterheim, 1911 Flateby, Unn
Lyngaas, eksp., Bakkelia, 1911
Flateby, Irene Aker Olsen, Tiurvn. 24, 1914 Ytre Enebakk,

Det vises til nrmere annonsering i avisen senere.
SØndag 3. januar kan vi stifte
nrmere bekjentskap med Egil
og Arne. Da sender NRK Fjernsynet et Portrettprogram med
dem. Egil og Arne forteller fra sitt
liv i vekkelsens tjeneste, og vi vii
fa glimt av vekkelsmØter fra flere
steder. bl.a. Domkirken i Kristiansand. Ikke glem a slA pa ljernsynet sØndag 3. januar ki. 22.15.

Menn

VIG N EU

ens spaltist
Han gikk ailtid med
kalosjer nár det regnet.
To ganger om dagen
pusset han tennene
med en internasjonalt
anerkjent tannpasta.
Legen undersøkte ham
to ganger i àret. Han
soy med vinduet ãpent,
og passet pa at han daghg fikk nok fiske
grØnnsaker. Han spilte
tennis 1 time om dagen.
Han passet pa at han
fikk minst 8 timers
sOvn om natten. Han
røkte og drakk ikke.
Han ble aidri sint. Hver
dag hadde han morgengymnastikk og han
hadde godt hap om a
bli 100 ãr.
Han skal begraves pa
onsdag.
FØr han dØde ble han
behandlet av 8 spesialister og to sykegymnaster, og rundt
ham sto bokser med
helsedrikk og antiseptiske medisiner. Men
han gjorde en feil.
Han glemte Gud og
levde som om denne
verden var alt. Jesus
sier: Hva gagner det et
menneske om han yinner hele verden, men
forspiller sitt liv, for
hva kan et menneske gi
til vederlag for sin sjel.
Undertegnede hørte
nok i mange ár til dem
som var like enspora.
Selv om màlet var noe
helt annet enn det a bli
100 ãr. Min blindhet
fikk meg til a tro at jeg
var vellykket og bra.
Det er rett og bra a ta
vare pa kroppen, men

Hotell over
kanalen gjennom Moss?
Igjen er det tanker og
planer i sving for et kongresshotell ved Kanalen i
Moss - eller rette'e sagt:
over Kanalen. Erik Magnus Paulsen pa Magnus
Gjestegârd
bekrefter
overfor Moss Avis at det
skal tegnes utkast til et
hotell bygget tvers over
Kanalen. Det blir i
størrelsesorden 150 senger og kan koste 100-150
millioner kroner.
- Vil du leie, skal jeg
bygge, sa sivilingeniør
Harald 0. Osvold nylig.
Osvold presiserer overfor Moss Avis at det er en
foreløpig plan, og at man
vii ha litt mer kjøtt pa be.
net for den legges frem
for Moss kommune.

POLITIM
RUNDEN
I tidsrommet 24-26. desember
var det hele fire villainnbrudd pa
Flateby. Smykker og sØlvtØy ble
stjálet. Politiet er interessert i a
høre fra folk som har hatt uforkiarlige telefoner eller fremmede
PA dØra etc.
Natt til annen juledag ble det fra
Vâglia stjâlet en tilhenger. Denne ble senere funnet igjen ved
riksveien.

det kan overdrives.
Fremdeles synes jeg
idrett er bade morsomt
og bra, men jeg er glad
og takknemlig for a ha
fâtt opp Øynene for at
livet er noe mye mer.
Na er jeg kommet ned
pa bakken og fátt se at
Jesus matte fâ by til a
tilgi meg min egoisme.
Jesus er veien, sannheten og livet. Det er
mange ting som kan
overdrives. Noe sá godt
som arbeid kan bli til
arbeidsnarkomani. Interesser og hobbyer
kan bli rene manier.
Ogsâ kristen motevirksomhet kanoverdriyes,
hvis det nedprioriterer
familie og venner. Lykke til med a prioritere
rett i 1988. Sã vii jeg
Ønske able Vignetts lesere godt nytt âr!
Som neste ukes spa!tist utfordrer jeg Ivar
Thorset.
Age Bjerkland

Veggrekiame
i sykehusene
Veggrekiame kan bli en redningsplanke for en kriserammet
sykehusøkonomi i østfold. Et
Haugesund-firma
forespeiler
mil lion inntekter hvis sykehusene
gir tillatelse til a henge opp rekiameplakater i korridorer og yenrerorn. Politikerne er skeptiske,
men likevel meget interessert i a
se nrmere pa mulighetene for
mi Ilion inntekter.
Rekiameplakater pa sykehusene er noe nytt i Norge. Med
antydninger om mulige millioninntekter har imidlertid firmaet
A/S Sykehusrekiame kiart a skape adskillig interesse for dette
nye feltet blant heisebyrákrater
og politikere i pengenød. Det
prestisjetunge Regionsykehuset i
Tromso har allerede sagt ja til
opplegget. Det samme gjelder en
rekke lokal- og sentralsykehus.
Irene Alsaker i A/S Sykehusreklame sier at et sykehus som
SØF i Fredrikstad kan fà inntekter pa sã mye som 6-8 millioner
kroner a.rlig pa rekiame. Likevel
vii det ikke bli overveldende mye
reklame pa veggene. sier hun til
Fredriksstad Blad

Natt til tredje juledag ble det fra
Otterbeck I Ytre Enebakk, stjãlet en gui lastebil som var satt
inn til reparasjon. Denne ble funnet igjen i Dalefjerdingen mandag 28.12.
Nyttârshelga gikk ganske stille
og rolig for seg i Enebakk i ár.
Det eneste lensmannskontoret
kan fortelle oss er at det fra
Ekornveien i Vâglia ble stjâlet en
moped om kvelden 2.1.88. Mopeden, en hvit Yamaha med kjennetegn CH 9112.
Stig Hansen ved Enebakk lensmannskontor kan fortelle Vignett at det ná er arrestert noen
gutter i forbindeise med villainnbruddene pa Flateby i julehelga.

215 kommuner
tok imot
flyktninger
215 kommuner har i løpet av
1987 tatt i mot 5649 flyktninger
og asylsøkere. Ca. 4500 bor likevel stadig pa hotelier eller andre
former for innkvartering, melder
Aftenposten.
1987 vii bli staende som et
spesielt ax na.r det gjelder flyktninger og asylsøkere til Norge.
Fiere kommuner vegret seg for a
ta imot disse nye nordmenn, og
utradisjoneiie løsninger som
flyktningskip og innkvartering pa
høyfjellshoteller ble tatt i bruk.
Sverige var det nordiske land
som tok imot flest flyktninger, i
alt 19 000. Mens Norge innviiget
Ca. 2 550 søknader.

Danset i
21 timer
Per E. Lie danset ierigst i Hvaler. 121 timer holdt han ut i maratondans-forsøket. Like fØr ham
ga Anita Olsen seg. Sammen
med disse to var det Linda Olsen
og Dag Carelius som hoidt ut
lengst. Ingen Guinness-rekord
altsã, som fra for er pa over àtti
timer. Men skikkeiig romjuls-moro i Vestre Hvaier Fritidsklubb ble det ailikevel.
Utover mandag kveld og natt
til tirsdag ble det en del Ømme og
sâre føtter, men ellers foriøp
dansingen uten skader. Kiubbleder Petter Spren fortelier at de
fleste falt fra etter 14-16 timers
dansing.

Nytt Ira bygningspao det
Erik Kjeldgaard har av bygningsradet fatt tillatelse til oppføring av tilbygg til sin bolig gnr.
90, bnr. 356, Fjellveien 24, Ytre
Enebakk.
Werner Sand har fátt byggetillatelse for oppfØring av bolighus
pa tomt gnr. 90, bnr. 594. Ekornveien 40 B, Ytre Enebakk.
Einar Bekkelund, gnr. 4, bnr.
284, Seljevn. 25, Flateby, har fâtt
innvilget byggetillatelse for oppfØring av enebolig pa sin eiendom.
Anne-Britt og Vidar Østberg,
har fâtt positivt svar fra bygningsrádet pa sin søknad om
oppføring av enebolig pa sin
eiendom gnr. 4, bnr. 238, Seljevn.
27, Flateby.
Arne Kr. Johansen har fatt
byggetillatelse for oppfØring av
enebolig pa gnr. 4, bnr. 296, Gjeddevannsvn. 5, Flateby.
Fred Partyka, gnr. 1, bnr. 34,
har fatt bygningsràdets tillatelse
til oppfØring av tilbygg til sin bohg I ødegàrdsvn. 8, Flateby.

Elisabeth Christiansen, gnr.
90, bnr. 569, Gaupevn.9 D, Ytre
Enebakk, har ftt bygningsrádets tillatelse til bruksendring
av et boligrom.
Kari T. og Tormod Bergseng
har fâtt byggetillatelse for oppføring av enebolig, gnr. 115, bnr.
213, Lennestadvn. 3, Enebakk.
Vigdis Larsen har ftt innvilget sØknad om oppfØring av enebolig pa gnr. 115, bnr. 222, Lennestadvn. 21, Enebakk.
Knut R. Haanes har fátt byggetillatelse for oppfØring av enebolig pa gnr. 4, bnr. 276, Seljevn.
12, Flateby.
Vibeke og Magnar Berggârd,
har ftt tillatelse til bruksendring av sin enebolig, gnr. 90, bnr.
279, Vestbyvn. 30, Ytre Enebakk,
fra ren enebolig til enebolig med
hybeileilighet i underetasjen.
Hans-Petter Overby, har ftt
byggetillatelse for oppfØring av
enebolig, gnr. 93, bnr. 32, Gjeversrudvn. 8, Ytre Enebakk.

Ledepkpmise
IL Driv er inne i en alvorlig lederkrise. Lager star i dag
uten leder i hovedstyret. Heller ikke hándballgruppa
og friidrettsgruppa har noen leder, men fungerer ved
hjelp av arbeidsstyrer.
Ti! lagets hrsmote 1 november
hadde valgkomiteen ikke lykkes
1 a skaffe noen lederkandidat, og

av oppgavene framover er a finne
løsninger pa vedlikehold av aniegg. Her star ønsket om et ster-

det,me1dtseg4heun4& kere

rsmøtet. I dag. to màneder etter, har det fortsatt ikke lykkes a
skaffe noen til a lede idrettslaget
som i dag har rundt 1100 medlemmer.
-Dette er virkelig krise, sier lagets nestformann Kjell Furulund, som samtidig understreker
at han selv mgen mulighet har til
A pâta seg ledervervet.
Likevel blir den naturlige konsekvens av situasjonen at nestleder far store deler av lederfunksjonen i fanget enten vedkommende vii eller ikke. Dette er ingen god situasjon a leve med.
IL Driv sluttfØrte i 87 et kjempeiØst med opprustmg og utbedring av Mjrbanen. Laget har
dermed et solid baneanlegg. En

sentrum. Dette krever forberedelser og planleggmg. Men sa
langt fumes ingen pa toppen til a
koordinere og utrede slike spørsmái. Ferdigstillelsen av Mjrbanen har ogsa tømt lagets kasse
ettertrykkeiig. Det kreves innsats for a rette opp igjen
Økonomien.Gruppens Økonomi
og stilling i forhold til hovedstyret er ogsa I denne samrnenheng
noe som ma avklares.
IL Driv star med andre ord innenfor store og presserende oppgayer i aret vi er inne i, og det er
derfor av avgjØrende betydning
for lagets drift at noen stiller seg
villige til a pâta seg lederfunksjonen.
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HAR DU HUSKET
A FORNYE ABONNEMENTET?
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VIGNETT

IVYttaopskonsept Gla'gutter pa' Betel
Sprudlende glade gutter
samlet til guttekiubbens avslutning pa Betel torsdag
19.12.
- Det er en kjempefln
gjeng, absolutt topp ungdom,
- slár lederne fast.
Av de 40 guttene som er
tilsluttet kiubben, var 30 av
dem med pa avslutningsfesten.
Kaker, brus og Cola var
noe sam guttene likte, og dette ble fortrt i den store salen. Etter maten hadde lederen noen ord han yule dele
med guttene. Hovedemnet

Brus og kaker er noe som smaker.
var at vi ved a rekke Ut handen til andre, si noen vennlige ord, kunne vre som et
lys i mØrket og som varme i
kulda. Det var en lydhør forsamling.
Etterpa gikk en del inn i liilesalen hvor bordtennisbordet ventet, og andre forsvant
ned i underétasjen til modellbygging og diverse spill.

Stranden skolekorps innfridde forventnin gene med en
kjempekonsert etterhvert som de ble varme i trØya, og i
trappa sattframtidshãpet, korpsets aspiranter.

3.januar var slekt,
venner, familie og andre Stranden skolemusikkorpsfans samlet pa Flateby samfunnshus
til
nyttãrskonsert.Dette
var den tredje i rekken av disse uhyre
popuhere lokale nyttârskonsertene, forbeholdt innbudte.
Og hvorfor konserten er forbeholdt innbudte er lett a begripe.
Sjelden sâ vi salen pa Huset sâ
stappende full som under sØndagens nyttârskonsert. En enorm
oppslutning om det populre
korpset sam spiller seg inn i alles
hjerter. Et vidtspennende repertoar har de ogsâ a by pa.Fra Sousa-marsjer til blueslater framfØrt med stor innlevelse.De unge
korpsrnusikanten vek heller ikke
tilbake for fengende spanskinspirete later som de ogsa mestret til
fulle.
Ogsa aspirantkorpset var i ilden
under sØndagens konsert og vis-

te lovende takter. Hovedkorpset
blir fortsatt dirigert av Cato Johansen, og det er hans bror John
som dirigerer aspirantene.
Konsertens eminente konferansier var Erik GrØnn, tidligere formann i korpset som traklet det
hele lint sammen med smà gullkorn hentet fra Vogels saniling
av barns verdensanskuelser og
synspunkter pa livets ymse tildragelser.
Underveis var det blomster til
dirigent, og formann, og det var
ogsâ overrekkelse av fema.rs-medaijer og tiârsmedaljer til korpsmedlemmer.
Hovedkorpset i Stranden skolemusikkorps teller i dag over 60
spillende medlemmer og er Enebakks desidert stØrstel pausen
ble det servert kaffe og vafler, og
smâ drillaspiranter svinset rundt
med friske rode nelliker til damene. En eksklusiv konsert til glede
for aBe de som gjennom slit og
strev i lØpet av aret barer korpset videre framover. Og vi andre
var glade for a fá vre tilstede.
Nytta.rskonserten turde vre en
ide til etterfØlgelse i andre deler
av bygda.

Hege Paulsen og Nina Skutle ble overrakt 10-ârs medaljen pa konserten

Lederne vil takke guttene
for âret som har gátt, og Ønsker dere, mammaer, pappaer
og sØsken et godt nytt ár.
Med varme hilsener Erik og
Jan Erik
Star aktivitet i underetasjen. Her gjelder det áfinne de nktig.
bitene. Modelibyggerene harfàtt seiskap av Age Bjerkland. OWN

-

Lay boligproduksjon ogsá i '87
Bygningsrâdet hadde i
1987 424 protokollførte saker, noe som er omtrent det
samme som gjennomsnittet
de foregâende An 225 av disse sakene ble avgjort av administrasjonen I henhold til
delegert myndighet (mandatsaker). Dette er 53 prosent av den totale saksmengde og betyr en prosentvis betydelig Økning fra fjorâret
hvor andelen av mandatsaker var 38 prosent. 17 av sakene representerer godkjenfling av protokoll, og sâledes
ble 182 saker behandlet av
bygningsrãdet.
Boligbygging
Bygningsradet har i 87 godkjent 97 boliger, hvorav 10 dreier
seg om bruksendringer. 70 boliger er under bygging, og 66 boliger er tatt i bruk i aret som gikk.
Avgang i boligmassen grunnet riving, brann og bruksendringer
etc., anslas til 10 enheter, slik at
man for 87 regner med en netto
boligproduksjon pa 56 enheter.
I gjeldende boligbyggeprogram er det fastsatt en arsproduksjon pa 75 boligenheter pr. ar.
Boligproduksjonen i Enebakk
ligger med andre ord under màlsettingen. Grunnen til dette mener bygningssjefen finnes i den
lave tomteproduksjonen til Enebakk Tomteselskap. Bygningsradet har de senere ar merket resultatene av den lave boligproduksjonen i form av sterkt press pa
bygging i uregulerte omrader,

samt Ønske om bruksendring fra
hytter til helârsboliger.
Reguleringsplaner
Bygningsradet har behandlet
sju reguleringsplaner i 1987. Boligfelt Nylende, Mjromradet og
Stranden skole, er planer som er
egengodkjent i ar, i tillegg kommer hytteomrade Nosa skog,
gangvei Orreveien-Vagliveien,
Grevlingveien SØr og hytteomrade Nordre Borud.
Av stØrre saker sam er behandlet i bygningsradet i lØpet
av 1987 kan ellers nevnes: Boligbyggeprogram, kommuneplan,
ny nemndstruktur og rammetillatelser for enkeltutslipp.
Uenighet om bruksendringer
Bare 70 prosent av de sakene
som bygningsradet har behandlet i aret sam gikk ble enstemmig
vedtatt. Det er stor nedgang fra
tidligere âr hvor dette tallet har
ligget pa rundt 90 prosent. 97 av
sakene er imidlertid butt vedtatt
i trad med bygningssjefens innstilling. Uenigheten innen bygningsrâdet har i fØrste rekke
dreiet seg am saker sam vedrører
bruksendringer fra hytter til helársboliger og etablering av enkeltutslipp for spredt bebyggelse.
Flere ankesaker
Antall ankesaker har ogsa hatt
en stigende tendens i 87, noe sam
tilskrives det store antall sØknader am enkeltutslipp og bruksendringer. I 1986 behandlet
bygningsradet 7 utslippsaker
mens tallet for 87 var 11. I 1986
behandlet bygningsradet 23 sØk-

nader am bruksendring, i 87 var
tallet 26.
Nar det gjelder ankesaker behandlet bygningsradet 30 slike i
aret sam gikk, mens det tilsvarende tall for aret fØr var 14, altsa
en fordobling av ankesaker pa et
ár. Av samtlige ankesaker har
fylkesmannen bare vrt uenig
med bygningsrádet i en, nemlig
oppføring av vannsilo for Flateby
Vannverk.

Fellesskap og fred
Ogsá Hauglia skole
brukte mye tid i aret sam
gikk pa a drØfte hva slags
skole man Ønsker at
Hauglia skal vre. Det er
laget en arbeidsplan for
skolen der det er satt opp
overordnede mal, langsiktige og kortsiktige mal for
arbeidet. Málene har sin
rot i skoleloven og mønsterplanen og prover a konkretisere det man ved skolen vil legge vekt pa. Det
overardnede mâl for
Hauglia skole er
1. A utvikle fellesskap og
saxnhØrighet mellam alle i
skolesamfunnet.
2. Utvikle ansvarsbevissthet og selvstendighet
3. Fredsarbeid.

Forfatterbesøk

Den 16. februar far Hauglia
skole besØk av forfatteren Philip
Newth, sam skal fortelle og lese
fra bØkene sine. Han har bl.a.
skrevet am <Roboten i rommet>'.

VIGNETT

I Wisconsin med Anne-Marit
Mange amerikanere sliter
med store fedmeproblemer.
Levestandard

Bortsett Ira flere TVer, telefoner og bad, virker ikke levestandarden noe hOyere i USA
enn i Norge. Det spØrs faktisk
om ikke levestandarden her
har Økt mer de siste ârene.
NringsIiv

Chicago, en by preget av skyskrapere.
I begynnelse av oktober reiste Anne-Marit Ness
til statene. Sammen med tre andre jenter representerte hun Norge blant rotaryanerne i USA.
Anne-Marit var i USA i en mâned, og her er hennes egne inntrykk fra besøket. (I fOrste omgang konsentrerer vi oss om staten hun besøkte, menneskene
hun traffosv.. Hun vii komme tiibake senere med en
egen artikkei om iandbruket der over.)
Jeg fikk tilbudet om en studiereise til Wisconsin via Rotarys GSE-gruppeutveksling.
Denne gangen var vi fire
jenter som reiste. Linda Methi, lrer, Hilde Myhrvold, sykepleier, Inger Marie Faavall,
lrer og jeg. Sammen med
oss, som leder, reiste prof.dr.
Ivar Samset og kona Eva, fra
As.

Mâlet for reisen var staten
Wisconsin i nordØstre del av
USA. Norge har 2.5 ganger sá
stort areal som Wisconsin,
som med sine 72 fylker har
omtrent samme folkemengde
som Norge. Hovedstaden heter Madison, og en annen
viktig by i staten er Muwalkie, med 700.000 innbyggere.
I Wisconsin er det omtrent
samme vekstsesong som I
Norge, men det er hØyere
sommertemperatur, og mye
tØrrere. Vi var svrt heldige
med vret under várt opphold. To, tre dager med regn,
og resten pent. De siste dagene i oktober var det 15-20°C,
og det er stor forskjell fra forholdene i Norge i oktober.
OHare

Allerede pa flyplassen i Chicago, OHare, fikk en fOlelsen
av de enorme amerikanske
forholdene. OHare er verdens
stOrste flyplass m.h.t. avganger pr.m. Motet med denne
store flyplassen var bade
vanskelig og forvirrende for
en som er lite reiseerfaren.
Her fikk vi ogsa vârt fOrste
mote med menneskene, som
vi i Norge vel yule si var forholdsvis korpulente.
Menneskene

Inntrykket jeg fikk av de

menneskene jeg mØtte, var at
de var svrt àpne, hjertelige,
velvillige, hjelpsomme og glade i andre mennesker.
Erfaningen jeg fikk var at
det var vanskelig for en litt
sky nordmann i begynnelsen.
I butikkene for eksempel
ble du mOtt med: Hvordan
har du det i dag? Dette er jo
ikke vi vant med i Norge. Ellers var de svrt stolte av a
vre amerikanere, og de hadde kanskje litt vanskelig for a
tale kritikk.
Opphav

Det er svrt mange med
norsk bakgrunn i Wisconsin.
Overalt mØtte vi norskklingende etternavn, noe forandret kanskje, men vi kunne
lett kjenne de igjen.
Vi sâ mange gârder med
typisk norskt preg pa vaningshus og layer.
Vi besØkte Little Norway, et
museum med bl.a. norskbygd
stavkirke, og Old World
Wisconsin, med et norsk omráde. De fleste vi snakket med
hadde i ett eller annet ledd,
europeisk bakgrunn. De var
stolte av a vre amerikanere,
men satte ogsâ pris pa sin
utenlandske bakgrunn. Fargede innbyggere er det flest
av i stOrre byer. F.eks. i New
York er det 70 % fargede, og pa
landsbasis er det Ca. 11 %.

-

Alt er stort sett privateid,
enten eneeid eller aksjeselskap. Vi var innom en bedrift
som var eid av arbeiderne.
MinstelOnn er 3,75$ pr. time,
altsá Ca. kr 25.00, for arbeiderne. De har en egen arbeidslov
med krav om likestilling mellom kjønn, raser etc. Timeprisene i industrien varierer
svrt, og det er mye akkord
der.
De fleste bedrifter bruker
data ved tegning av produkter. Det er 40 timers arbeidsuke og ferier ma opparbeides,
det vil si at du etter 9-15 ár,
kunne fá tre ukers ferie. Dette
kunne variere fra bedrift til
bedrift.
stØrre del av kulturen i USA
enn i Norge.
Mat'vaner

Frokosten er svrt forskjellig fra norske forhold.
Den besto av kaffe og wienerbrØd, eller toast og ost, og
cornflakes.
Lunsien besto som oftest av
varm mat. Skoleelevene fikk
varm mat pa sin skole, mat
som etter norske forhold var
svrt usurix
Middagen ble inntatt en eller annen gang mellom ki.
16.00 og 18.00. Vi kunne da bli
servert kylling eller kalkun,
bill, chili eller flesk.
Etter hvert dukker det opp
flere og flere ,fast-food,, steder som f.eks. Mac Donald,
hvor de har nydelige hamburgere til en rimelig penge.
Dette resulterer i at flere og
flere spiser ute.
Det mnntrykket jeg sitter
igjen med av de amerikanske
matvanene er at det er veldig
mye usunn mat de spiser.
F.eks. kaker til fnokost, fete
sauser, mineralvann osv.

Politikk.

Det er demokratisk styreform, men med en republikansk guvernOr, Tommy
Thomson. Han kommer forøvrig til Norge til váren. Oslo
og Madison er sØsterbyer, og
Oslos ordfØrer Albert Norden-

gen var pa besØk i Madison i
fjor.
Vi fikk hilse pa ham, (i 5
mm.) og dette var stort.
De enkelte stater har stor
grad av frihet. For eks. variertpâbud om bruk av bilbelte fra stat til stat. Pábud
om dette var forresten oppe
mens vi var der. Det var 20 ârs
grense for kjøp av 01 og brennevin, ogsá for a komme inn
pa steder med slik servering.
Sykehus

Sykehusene var ogsâ
privateide. Helsevesenet var
vel noe av det som en fØlte
som den stØrste forskjellen fra
norske forhold. Du er faktisk
avhengig av en god forsikring,
og har du ikke det, vil problemene melde seg den dagen
du blir syk.
Riktignok flnnes det noen
sykehus for folk som ikke har
forsikring, eller sonkke kan
betale for seg pa annen mate,
men likevel...
Hovedinntrykk

Det hovedinntrykket jeg
sitter igjen med, er at amenkanerne er ápne, hjertelige
mennesker som er stolte av
sin nasjonalitet.
Jeg reiser sá gjerne tilbake
en annen gang, til et land med
sá store vaniasjoner i natur,
klima og folkeslag.

Skolebusser i Wisconsin. Alle skolebussene ser slik
ut. Nâr disse stopper, gàr det ut et stop pskilt, og resten av trafikken ma stoppe, mens skolebarna stiger
av eller pa.

Religion

De aller fleste gikk i kirken
hver sØndag. De hadde flere
muligheter utover dagen,
f.eks. ki. 8.00, 10.30, 12.30. Det
var flere kirkesamfunn representert, men de protestantiske og de romersk katolske
var de viktigste. Jeg fikk inntrykk av at religionen er en

Anne-Marit (nr. 2fra hØyre) sammen med prof. Ivar Samset ogfrue (nr. 2 og 3
fra venstre), en av de andre delta gerne (nr. 1 fra venstre), og dennes amerikanske vertsmor (nr. lfra hØyre). Dette bildet er tatt rett utenfor guvernØrboligen i Madison. Denne boligen er en tro kopi av Det Hvite Hus, men i mindre
mâlestokk.

VIGNETT

Julebukker

Juletrefest pa' Mjxr
Drivs juletrefest pa Mjr ungdomsskole f]erdedag jul samlet
149 barn og 83 voksne. Festen
foregikk i tradisjonell stil med
gang rundt juletreet, bevertning,
leker og nissebesØk. Som vanhig
var det onkel Roger (Eilertsen)
som administrerte gangen rundt
juletreet, og det var ikke smâtterier. Gjennom bortimot hele repertoaret skulle man, fra Glade
jul til Boogie Boogie, og innimellom der bade Jul med din glede
med sving i valsen og Jeg gikk
meg over sjø og land. Ogdet var
trampeland og krabbeland og
fryd og glede over hele f]Øla. Man
fikk riktig mosjonert etter feit julemat, bade store og smâ. Etter
bevertningen var onkel Roger
igjeni sving med leker og konkurranser, det ble vist tegnefilmer pa video, og endelig kom
julenissen, to av dem var det sá-

Disse tre smánissene kan stá som representanter for alle de
smâ og store julebukkene som kom pa besØk i romjula. Utstyrt
med sekker og poser sang de med fryd og forventning 1 rØsten
det ene verset etter det andre. Repertoaret var upáklagelig, og
belØnningen antok svre dimensjoner i lØpet av kvelden. Her
framfører julebukkene en koselig version av Prøysens Julekveldsvise.

Bade store og smà deltok med iver og glØd i gangen
rundt juletreet
Liten frøken pa stor fest.
Nina Thue og mamma Trine.

Mm forste
juletrefest Juletrefest pa' Granly

gar. Og sà endte festen som jule- at det var ingen barn som ikke
trefester skal gjØre, med poser til fikk pose!
alle snille barn, og da er det klart

0

Tredj e juledag var store og smá
samlet pa Granly til juletrefest.
Ca. 80 personer fikk plass innenfor dØrene, og nâr vi sa alle de
smátassene som var der, ma vi si
at det lover bra for Daleterdingen.
Ekstra hyggelig var det a se at
flere utflytta ijerdinger mØtte
frem p. festen med sine barn.

Onkel Oddvar (Wennevold) ledet festen pa sin suverene mate.
Smá og store matte frem for a
synge og konkurrere, ja, ikke bare ungene forresten, mammaer
og pappaer matte ogsá i ilden. De
blâste ballonger til kiim og Øyne
bula, og smalt gjorde det, og moro var det.
Gangen rundt juletreet manglet selvfØlgelig heller ikke. Alle
var med, de som ikke klarte a gá
selv, satt pa arrnen. Alle de gode
gamle julesangene ble fremfØrt.
Boller og kaker smakte godt etter all lekingen, og kaffen ikke
mindre godt for de voksne.
Etter hvert begynte noen av de
eldre ungene a skotte mot dØra,
hvor blir nissen av?

Lille Kristoffer var pa sin alter fØrste juletrefest tredjedag jul. - Selv om jeg holder godt pa
nam-nammen mm, sã er det tryggest a sitte pa
mammas fang allikevel. Alle barna roper pa en
som heter nissen, han kjenner jeg ikke, sâ det er
best a passe pa godtekula mi, sã far mamma passe
pa meg.

Vi far rope pa ham, - sier onkel Oddvar, og ungene lot seg ikke be to ganger. Det ble ropt sa
nissen matte da hØre det helt opp
til Nordpolen, og jammen kom
han ogsa. Godteposer ble delt ut
med raus hand.
Noen av festdeltakerne var der
for aller fØrste gang, og de sá med
store Øyne pa denne underlige
fremtoningen som plutsehig sto
der, men de fant fort ut at han ik-

Tunga rett i munnen. Det er ikke lett a beholde denne
store kula pa den hue skjea. En finger til stØtte kan ikke
gjØre floe.
ke var farhig, de fikk jo nam-nam
av ham jo.
Arets juletrefest pa Granly

gikk knirkefritt og festkomiteen
ska.l ha all are. Vi koste oss.

VIGNETT

Ingen gradering
og lave satser

Tilbudsppisep for fleptallet

Takket vre ordfØrerens dobbeltstemme og Asgeir
Hansen (H), blir det bare 10 prosent Økning av barnehagesatsene I Enebakk i 1988.
Høyres Asgeir Hansen brØt med sin gruppe i denne saken, som var oppe til annen gangs behandling pa sittende kommunestyres aller siste mote, og ble dermed
trykket til venstresidas bryst med skâl og smil ved den
pâfølgende julemiddag for politikere og etatsjefer.
Da kommunestyret behandlet
barnehagesatsene fØrste gang lã
det an til et helt annet resultatet.
Thorvald Ungerness' forsiag om
A Øke satsene med 25 prosent,
samt innføre graderte satser, fikk
da et knapt flertall idet 16 av de
31 ti1stedevrende representantene stemte for dette.
Meningen med a Øke satsene
med 25 prosent, samt innfØre graderte satser var blant annet at
man skulle fa rád til a kutte ned
pa barnehagekØene i Enebakk, i
fØrste omgang ved at merinntektene av dette systemet skulle
brukes til a finansiere igangseting av Kirkebygden barnehage
i 88. Kommunestyret vedtok under budsjettbehandlingen at barnehagen skal settes I drift i 88, og
dette skal ná finansieres ved a
Øke skatteanslaget.

Usikkert
Et spørsmâl er imidlertid om det
I det hele tatt blir nØdvendig a
avsette penger til driftsstart av
denne barnehagen. Entreprenørflrmaet som har fátt anbudet
er forsvunnet ut i det bla. Det er
etter det Vignett erfarer kort og

KommuNen
overtar
pa Rennafeltet
Drifts og anleggsutvalget har anbefaltat det kommunaltekniske
anlegget pa Rennafeltet pa Flateby overtas av kommunen hva
drift
gjelder
og
vedlikehold.Anlegget pa Rennafeltet ble ferdig i 1985, og da det et
ãr etter dette ble foretatt befaring viste det seg at det var en
rekke ting som matte utbedres
for kommunal overtakelse. Ny
befaring i slutten av november i
or viste at de pápekte forhold
var utbedret. Blant annet var
Smâttaveien da tilfredsti8llende
opparbeidet I forhold til standard for utbygging

Fikk fjar
i brusen
Det bender til stadighet at folk tinner ting i
brustlasker som heist ikke skulle vart der. Som
oftest er det sugerør som
skjuler seg blant leskedrikken, men vi tror nok
funnet til Jon Syversen
slãr en del rekorder. Da
ban ãpnet korken pfi Cola-flaska han kjøpte
mandag og tok den første
svelgen, var det en bitter
oljesmak ban merket.
Dernest oppdaget ban en
metalIfjar som Ia inni
flaska, skriver Demokraten.

godt opphØrt a eksistere. Det er
derfor vanskelig a si nár anleggstart kañ finne sted. Etter det
Vignett har bragt 1 eraring, har
plan og byggekomiteen na vedtatt a anbefale at anbudet blir Utlyst pânytt. - a ma vi bare stâ
pa det vi kan for a fA noen til a
bygge barnehagen, sier helse og
Sosialsjef Inger Haagas. - Og er
det ikke mulig a fA til det, er et alternativ rett a slett a oppgi det
arkitekttegnede barnehagebygget og fa noen til a sette opp et
prefabrikert bygg. Komiteen har
visstnok tidligere slátt fra seg en
slik lØsning, men det viktigste er
til syvende og sist a ha en barnehage I det hele tatt, sier Haagaas.
Etter vedtaket om 10 prosent 0kfling av barnehagesatsene betyr
det at man for heldagsplass for et
barn i kommunal barnehage ma
betale 1195 kroner. For plass
over sju timer 1050 kroner, for 4-6
timer 895 kroner, for 0-4 timer
595 kroner. Opphold i korttidsbarnehagen (fØrskolen) kommer
pa 215 kroner.
Familier med inntekt under
85.000 kroner far gratis barnehageplass.

Rekord for
konkurser
i Østfold
Et skred av konkurser
har rammet Østfold i
1987. I løpet av arets ni
første mãneder er det ãpnet 61 konkurser. Tilsvarende tall i fjor var
37!
økningen i aritall konkurser er betydelig over
Okningen pa Iandsbasis.
Konkurstallet i Østfold.
økt med nesten 65 prosent,
ifølge Statistisk Sentralbyrâs kredittmarkedsstatistikk Økte antall konkurser
landet over med 45 prosent
i ârets tre første kvartaler sammenlignet med samme
periode i 1986.
I de ni første mAnedene i
1987 ble det àpnet 1447
konkurser, tallet for samme periode I fjor var 993.
Det er varehandelen sorn
dominerer konkursstatistikken med hele 38 prosent av konkursene.

Heidige er de barn somfâr plass i barnehage i Enebakk. Og dyrt er det keller ikke,
om man sammenhigner med andre kommuner i Folio og pa Romerike hvor man har
graderte satser. For etfZertahl er satsene i Enebakk rene tilbudspriser.
Vignett har undersØkt
barnehagesatsene i en del
av vãre nabokoinmuner i
Folio og pa Romerike. Det
viser seg at Enebakk er,
blant de kommunene vi
har henvendt oss til, den
eneste som ikke har graderte satser. Enebakk
kommer ogsá ut med det
billigste tilbud for et flertall.
I Ski

De med inntekt mellom
160,000-200.000 betaler henholdsvis 1140 og 800 kroner maneden, mens de med inntekter
mellom 250.000 og 300.000 betaler
1650 pr m for heldagsplass og
1150 for sekstimersopphold. Folk
med inntekster over 350.000 kroner ma betale 2100 kroner pr
mnd. pr barn for heldagsplass og
1470 for sekstimeropphold.

I Skedsmo

har man ogsa graderte barnehagesatser med friplass for de
har de sju forskjellige graderin- med inntekter under 90.000. Lager av satsene. For inntektsgrup- veste satser her er 700 kroner for
per opp til 89.700 er det friplass, heldagsplass og 525 for sekstiog det betales kun 144 kroner I mersopphold for folk med innmaneden I kostpenger. Inntekts- tekter mellom 100.000-120.000 kr.
gruppen 89.700-119.600 betaler I inntektsgruppen 140.000 kr 625 pr maned for et barn pa 180.000 ma man betale 970 kr pr
heltid, kr 465 for sekstimersopp- mnd. for et barn pa heldagsplass
hold. Tilsvarende tall for inn- og 728 kr for sekstimersopphold.
tektsgruppen 119.600 til 149.500 Tilsvarende tall i inntektsgruper 925 kroner og 665 kr, for inn- pen 220.000-260.000 er 1330 kr og
tektsgruppen 149.500 - 209.300 er 998 kr.
tallene 1226 kr og 865 kr, for inn- Folk med inntekter over 260.000
tektsgruppen 209.300 - 269.100 er ma betale 1450 kr pr mnd for heltallene 1428 og 100, og for inn- dagsplass og 1088 for sekstimertektsgruppen 269.100-358.000 kr sopphold.
er tallene 1629 og 1134. Foreldre I Relingen
med samlet inntekt over 358.000 opererer man bare med helma betale 1829 kr for full plass, dagsplasser, men ogsa her bruog 1267 kr pr m for sekstimer- kes graderte satser med friplass
for de med inntekter under
sopphold.
105.000.
I Oppegãrd
praktiseres ogsa graderte satser, I inntektsgruppen 126.000 med friplass til de med inntekter 157.000 koster det kr 1000 pr barn
pr mnd, i inntektsgruppen
opp til 90.000 kroner.
Laveste satser er 680 kroner pr 189.000-220.000 kr 1380 pr mnd,
og de med inntekter over 220.000
mnd. for heldagsplass
og 480 kr for sekstimeropphold I ma betale kr 1500 pr mnd. for en
i.nntektsgruppen 90.000 til heldagsplass I barnehagen.
100.000 kroner. Satesene stiger sa Billig
gradvis etter inntekt. De er ti for- Med de inntekter som er nevnt
ovenfor I graderingene menes
skjellige satser alt etter inntekt.

den samlede familieinntekt. En
kan da raskt regne seg fram til at
for familier med middels og hØye
inntekter er det billig a ha barn i
barnehager I Enebakk. Hovedtyngden av søkere til vare barnehager har en samlet famiieinntekt pa mellom 260.000-320.000
kroner. I Enebakk skal disse etter 10 prosent okningenpá uk linje medfamiller med samlet inntekt pa 90.000 kroner, betale 1195
for en heldagsplass i barnehagen.
I Ski matte de ha betalt 1629 kroner, mens familien med 90.000 1
samlet inntekt yule sluppet med
625 kroner. Tilsvarende tail for
Oppegaard er 1650 kroner og 680
kroner, for Skedsmo, 1450 kroner
og 700 kroner, og for Rlingen,
1500 kroner og 700 kroner.

Ny runde pa gradering?
-Jeg tror at dette med graderinger av satsene ma bli tatt opp
igjen, sier helse og sosialsjef Inger Haagaas. Hun mener ellers
det var uheldig at dette med graderte sater ble koblet sammen
med en Øking av satsene pa 25
prosent. - At folk med 90.000 1
inntekt skal betale de samme
satsene som folk med 400.000 er
ikke rettferdig.
For meg er det rettferdighetsprinsippet som er det viktigste,
sier Haagaas, og legger til at hun
tror ikke at en gradering av satsene vil Øke eller minske inntektene av foreldrebetalingen i barnehagen. Men det er heller ikke
det som her er poenget.Det viktigste er at man gjennom en gradering av satsene oppnár et mer
rettferdig system, sier Haagaas.
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- De kan yel stenografere ned
brevet, frØken?
- SelvfølgeIig, men del tar da
mve lengre tic!!

AVISEN KOMMER
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Lwiten aktmIvmItet og
ingen lonnsomhet
Nár det gjelder Flatebyfihialens endelige skjebne,
er intet avgjort fØr saken
er behandlet i hovedstyret, fastslãr banksjef
Kjell Runar Johansen i
ABC-bank Enebakk, men
bekrefter samtidig at det
lokale styret i ABC-bank
har gâtt inn for a legge
ned Flateby-fihialen. Det
har nã vert fihialdrift pa
Flateby i 20 fir. Fram til
1977 hadde fihialen ápningstid 1 dag i uka. Fra
1977 kom man i gang med
full drift i de nye lokalene
pa Flateby Grendesenter.
- LØnnsomheten ved Flatebyfihialen har hele tiden vrt for
nedadgâende, og det er ikke fØrste gang man har diskutert en
nedleggelse, sier banksjef Johansen. - Sávidt meg bekjent har
dette vrt et tilbakevendende
tema i flere âr. LØnnsomheten i
87 var faktisk sá lay at den faktisk ikke dekker ansattes lØnfinger. LØnnsomheten pr. ârsverk ved fihialen i Ytre Enebakk
er seks ganger sá stor som pa
Flateby, og i Kirkebygden er den
fire ganger Flateby-resultatet.
Pa bunn

Lønnsomheten pr. ârsverk, eller resultatbidraget ligger pa
bunn pa Flateby i forhold til andre filialer, og I forhold til rimelige krav fra fihialdrift, fastholder
Johansen. - En tredobling av
innskudd og utlân I forhold til
dagens nivá, yule gitt akseptabel
drift, mens ogsá da yule man hgget under gjennomsnitten i Fol10, og det yule heller ikke vrt
godt nok. Det er pa denne bakgrunn vi har vurdert ABC-banks
totale virksomhet i Enebakk.
Middelmádig

Inntil i dag har vi drevet en
middelmadig bank pa tre steder.
Vi Ønsker a styrke ABC-bank i
Enebakk totalt, og skape grunnlag for a bygge opp en skikkelig
bankvirksomhet pa to steder.

Bank for andres kunder

Hva med Flateby-kundenes
framtidige muhighet for banktjenester? - Det ble i sommer
gjennomfØrt en spØrreundersØkelse pa Flateby. Av de over
200 svar som kom inn, gikk det
kiart fram at femti prosent av
aktiviteten ved Flateby-fihialen
dreide seg om betjening av andre
bankers kunder. Tjenestene bestar stort sett av betahing av
regninger, uttak og hitt innskudd.
Det fremg.r ellers av svar fra
spØrreundersØkelsen og egen besØksstatistikk at banken har
ca.25-30 besØk pa dag. Hovedtyngden av Flateby-famihier er
pendlerfamilier som dekker sitt
behov for banktjenester andre
steder. Mange av dem er kunder i
ABC-bank, men ikke i Enebakk.
Liten betydning

- Hva med nringslivet pa
Flateby dersom fihialen blir nedlagt. Vile ikke dette fá konsekvenser for muligheten til nye
nringsetableringer?
- Det tror jeg ikke. Mange av
de tjenestene nrings1ivet har
bruk for kan dekkes gjennom andre former for tilbud enn et fihialtilbud.
Dessuten er det viktig a merke
seg at nringsiivskundene váre
pa Flateby bare star for 1.7 prosent av det totale innskuddsvohum, og 10.9 prosent av utlân. Og
bare ca. halvparten av nringsdrivende pa Grendesenteret er
ABC-bank-kunder.
Onsker dialog

Nar denne saken er avsluttet,
og besiutningen tatt, skal vi kontakte nringsdrivende kunder
pa Flateby for a diskutere praktiske lØsninger pa deres behov.
Vi er vilhige til a prØve there lØsfinger.
- Hvorfor har dere ikke kontaktet de nringsdrivende pa
Flateby under denne prosessen?
- Vi mØtte de nringsdrivende
pa senteret i hØst, men da hadde
styret egentlig ikke pábegynt
denne jobben, sier Johansen. Da hadde vi en dialog. I ettertid

har vi ftt en henvendelse fra
Grendesenteret, og vi har munthg i den forbindelse sagt at vi
skal komme tilbake til saken.
Det er kiart at det er i var interesse at Flateby-folk har et banktilbud.
- Dersom hovedstyret gar inn
for nedleggelse, nár bØr den sá
skje?
SNAREST

- sa snart som mulig etter en
rimelig avviklingsperiode. Vi ma
se pa var ressursbruk totalt i
Enebakk. Det er nØdvendig for
oss A ía styring pa driften for a
gjenvinne tillit. I dag har vi en
gal ressursbruk ved at vi driver
pa et sted uten lØnnsomhet. Det
bevirker at kundene far lavere
rente og lntakere ma betale
hØyere rente. Hensikten er a styrke ABC-bank i Enebakk totalt.
Foran oss har vi store investeringer nar vii slutten av 88 eller 89
skal investere I nytt nØdvendig
terminalutstyr som representerer en investering pa 400 000
kroner pr. arbeidsplass. Det ville
bety en investering pa 800 000
kroner pa Flateby, noe som er
helt uforsvarhig.
- Har du tanker om hvorfor forskjeilen i lØnnsomhet er sa stor
mellom Flateby og Ytre Enebakk?
Dàrlig kundegrunnlag

- Det er for lite kundegrunniag
pa Flateby. Det kan ha med bosammensetningen a gjøre. Det
ser ut til at innbyggerne pa Flateby allerede bar etabiert sine
bankforbindelser andre steder.
Nringslivsfundamentet pa Flateby er ogsa lite, framhohder Johansen. Han mener likevel at en
nediegging av fihialtilbudet pa
Flateby ikke vii gjØre det vanskehig a trekke nye nringsdrivende til Flateby. - Vi ma bare
jobbe med alternativer, sier Johansen. Gjennom var representasjon i Nringsradet er det
ogsa muhig at banken i fremtiden
kan vre aktivt med pa a gjøre
noe for ny nringsutvik1ing pa
stedet.

Annonser leses av folk flest

Klapt for anleggsstapt
Det ser na ut til at det gâr mot en kommunal overtagelse av strømforsyningen i Enebakk, alle anstrengelser fra Børter E-verk til tross.
Alt er na klart for utbygging av linje til strømforsyningen i dalen.
—ABe formahiteter er na kiarert
med grunneiere unntatt opp til
BØrter, sier E-verksjef Floberghagen, og opplyser at man na
starter med utbygging av hinje en
av de nrmeste dagene. Det er
firma Betonmast som skal sta for
utbyggingen, som er kostnadsberegnet til et sted rundt 2 milioner totalt. BelØpet er tatt med i
budsjettet far vi opplyst.
-NAr kan dere sa komme i gang

med strØmforsyningen?
Etter palegg skuihe BØrter E-verk
kobies ut 1.september.
Det var sa snakk om kommunal
overtagelse fra arsskiftet?
Ni regner med at vi vil komme i
gang med strØmforsyning til
abonnentene i Ekebergdalen til
sommeren, sier Floberghagen.
Christian Oppegaard var i mor-

gentimene i dag ikke tilgjengehig
for kommentarer, Hva som har
skjedd etter at han overlot saken
til advokat Tor Erhing Staff, og
om ytterligere tihtak vil bhi iverksatt fra BØrters side i anstrengehsene for a ta vare pa den 70 âr
lange tradisjonen Oppegaardfamihien bar som leverandØr av
strØm i Ekebergdalen, vil vi komme tihbake til.

Halyard Waade
Intet ep gjopt for
a snu utviklingen
- Vi kontaktet banken
allerede midt i september
fordi vi Ønsket a fâ I gang
et samarbeid for fi skaffe
bankfilialen pa Flateby

ville Si til seg selv: - Her gar det
darlig, uten samtidig a spØrre seg
selv hva man kan gjØre for at det
skal ga bedre?
- Det er riktig at saken har
kundegrunniag for fort- vrt drØftet there ganger de siste
arene, fortsetter Waade, - og i
satt drift, og for a gjØre den tiden har intet vrt gjort for
den lØnnsom.
A ía det til a bhi bedre. Ingen serNa later det til at det er ios innsats for a snu situasjonen.

for seint, og vi ma innrette oss deretter, sier
Godt potensiale
Halvar Waade i GrendeDeter 900 husstander pa Flatesenterutvalget.
by pluss 400-500 i Ytre Rlingen.
- Vi har prØvd a medvirke til
fortsatt drift, men ikke fatt by.
Vare henvendehser har vi ikke
fatt svar pa. Nar vi nâ antagelig
ender opp uten bank, phikter vi a
gjøre hva vi kan for a M en annen
bank til a komme og etabiere seg
pa Flateby. Hvis ABC-banks filial pa Flateby na bhir iagt ned,
ma vi organisere en seriØs henvendelse til en annen bank, hvor
det higger innebygget tilsagn om
kunder.
Dersom det er shik at bare hahvparten av de nringsdrivende pa
senteret er ABC-banks kunder,
da ma man undres om banken er
aktiv nok i markedet. Banken
bØr, stilt overfor et shikt faktum,
spørre seg selv hva som er galt.
Er det kundene - eller er det
banken det er noe I veien med?
Intet gjort

Den hohdning banken inntar,
stilt overfor de faktiske forhold
ved Fiatebyfihialen med stadig
darilgere hØnnsomhet, er ganske
fantastisk. Hvilken bedriftsheder

Potensiahet er med andre ord ikke darhigere enn i Ytre Enebakk.
Men ett er sikkert. Nar en eventuelh beshutning om nedleggelse
pa Flateby er tatt, da skier det
noe pa Flateby. Jeg haper noen
tar initiativet til det. Hyis ikke
gjør jeg det sjØl, sier Waade. Nr
det gjelder besØksstatistikken
for fihialen pa Flateby som skuile
higge pa 25-30 besØk daglig, har
jeg vanskelig for a tro at det
stemmer. Jeg star ofte i kø i
banken, og det er alltid folk der.
For Øvrig synes jeg at nar bare 50
prosent av nringsdrivende pa
senteret er ABC-bank-kunder, sa
taler det for seg, sier Waade.
Saga blott

- Det som skuffer meg mest i
denne saken. er at det later til at
man totalt har glemt at man har
sin opprinnehse i en lokal sparebank. Og man bryr seg ikke om
Flateby-folks behov. Den lokale
sparebank er en saga bbott. En hokal sparebank vile aidri opptradt pa en shik mate som vi nâ er
vitne til, sier Waade til slutt.

TøIfe tidep

-Det har vrt tøffe tider, og bade nedslaende og lite
inspirerende a stfi nesten alene i denne saken, sier
bankstyrets ene medlem,Bjørg Lunde Brevig,som ikke
var enig i det lokale styrets vedtak om nedleggelse
og derfor forlangte protokolltilførsel. Lunde Brevig er
forØvrig nestleder I ABC banks styre i Enebakk
—Bankflhialen pa Flateby, som
vi kjenner den i dag, ble bygget
ut av Enebakk Sparebank, og
skulle vre et tilbud til Flatebyfolk.
Man far inntrykk av at vedtaket
om nedleggelse var forhandsbestemt sier Lunde Brevig.—Det er
sa at det har gatt darlig pa Flateby, men jeg har heler ikke inntrykk av at det er satset noe pa a
backe opp personalet, eller i aktivt arbeid for a skaffe nye kunder. Styret er valgt av innskyterne for a ivareta deres interesser. I
stedet tenkes det bare i kroner
ore og lØnnsomhet.Nar det gar sa
darlig som det gjØr pa Flateby,
har det etter min oppfatnning
andre arsaker enn de som bhi fØrt
i marken. Blant annet har de siste ars urohighet om driften hatt
en
ikke
uvesenthig
betydning.Inntih na er ABC-bak
eneste bank i Enebakk, og burde
som sadan ha arbeidet for a holde denne posisjonen
En nedleggelse pa Flateby vii
svekke bankens virksomhet i
Enebakk totalt.En frittstaende
lokalbank ville aldri gatt inn for
A legge ned flhialen pa Flateby.

Banken burde se den totale driften under ett. Det gar bra ved
bankens andre to avdelinger i
Enebakk, sier Lunde Brevig og
begger til:—Det har vrt tungt a
arbeide med denne saken, og jeg
har fØlt meg nedstemt. Likevel
har jeg aidri vrt i tvil, og ikke
firt en millimeter. Jeg er innskyternes representant, og forphiktet til a ivareta deres
interesser.Det har vrt andre
motstandere av nedleggelse pa
Flateby underveis, men de har
alle forsvunnet fra styret.Ved avstemming over eventuehl nedleggelse av fihialen pa Flateby,
ønsket jeg skrifthig votering. Det
ble avvist.Jeg Ønsket saken Utsatt. Det ble ogsa nedstemt. Alternativet med girokasse og minibank pa Flateby,som en muhig
driftsform, var jeg den eneste
som stemte for,sier BjØrg Lunde
Brevig til slutt.
De ansatte ved ABC-banks filial
pa Flateby vil forelØpig ikke
kommentere det lokale vedtaket
om
nedleggelse
av
filialen.
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Haondball:

Enebakks P14 I til
finale I julecupen,
Tirsdag i romjula reiste vi til
Sandbekkhallen for a spille julecup. Bade foreidrene og jentene
gleder seg til denne spenningen i
jula.
Vi skulle mote en del tØffe lag i
innledningen, sá forventningene
var kanskje ikke altfor store.
Men jentene har tro pa seg selv
og en fantastisk evne til A kjempe, sâ resultatet var at allerede
ki. 14.00 skulle vi spile kvartfinale mot Kurland, etter a ha slátt
Rlingen 5-4, Holter 5-3 og Ellingsrud 8-1. Kurland slo vi 4-3.
Som det kan sees av resultatene
var det svrt spennende kamper
de tleste. Vi var altsà kommet til
semifinale mot SØrumsand som
skulle begynne kl. 12.00 neste
dag. Her ogsâ drog vii land seieren 5-4. For en spenning!
Stappfulle tribuner og stemningen pa topp, men enda stØrre
var den ki. 18.00, for da hadde
jungeltelegrafen gâtt pa Flateby,
og det var kjempekoselig at sã
mange hadde kommet for a se
oss og juble pa oss i finalen mot
Fjeblhamar. Fjellhamar er jo et
av de beste P14-lag i Oslokretsen
sá det skulle bli gØy a se hva vi
kunne utrette her. Vi trodde vi

hadde vunnet Ca. 1 minutt fØr
slutt da scoringen ble annullert.
Dommeren kaite det brØyt.
SA resultatet ble altsá 4-4. Dermed var reglene at det skulle
spilles <Sudden Death.. FØrste
málet Ivifiner. Her var vi uheldige
A miste ballen til Fjeilhamar ved
dropping og da ga de oss ikke en
sjanse. De scoret fØrst. Men vi
tok det ikke for noe nederlag.
SØlvet stod for sá vidt like hØyt.
Stor jubel og premieutdeling
med stappfulle tribuner i Sandbekkhallen er bare noe man kan
oppleve ved a vre der. Takk til
alle dere som var der og takk til
Rlingen Hândballklubb for en
fin gjennomfØrt julecup.
Hilsen BjØrg og Stein

De som var med i cupen
var:
Hege Anita Johansen,
Anett Hansen, Hanne Jorgensen, Elin Foistad, Rita
Stensli, Maria Benterud
bildet), Hege
(ikke med
Engerholm,
Christina
KØhn, Mai Helene RØdal
og Bente Gjestang.
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BLI IFIDD BARNA
FADDER!
REDD BARNA hjelper nødlidende barn
gjennom et nøye planlagt program som har
som mái a forbedre familiens sosiale,
ekonomiske og fysiske miije.
KOLLEKTIVT FADDERSKAP.
Koliektivt fadderskap vii si at du er
med og stetter hele virksomheten
innenfor et bestemt hjelpetiltak til
beste for barn.
Alle barn far nyte godt av din hjelp.
Ingen blir stilt utenfor. Ved a tegne
et fadderskap i REDD BARNA er
du med pa a virkeligg)øre
eErklringen om barnets
rettigheters som FN vedtok i 1959.
ALLE KAN BLI
REDD BARNA FADDER.
Som REDD BARNA FADDER far du
to ganger i áret tilsendt brev med
siste nytt Ira barna.
Et fadderskap koster bare 80
kroner i màneden. Kun 10% av ditt
fadderbidrag gár til administrative
utgifter.
Ja, jeg/vi ønsker a tegne
meg/oss som ladder for
REDD BARNAS hjelpearbeid biant nedlidende
barn i utvik .<gsland.
Jeg/vi vii betale
0 kr. 240,- pr. kv.,
Li kr. 960,- pr. ar.
Over Li postgiro 0 bankgiro.

REDD BARNA

Postnr./sted
leg begynner a betale samme máned
som jeg far innbetalingsbiankett fra
REDD BARNA.

jernbanetorget 2, Oslo 1. Tif.: (02) 4146 35.

Bergen Bank
inn i eiendomsmeglerfirma
Bergen Bank i Fredrikstad har
kjøpt seg inn med en 40 prosents
andel i Østfoids stØrste eiendomsmeglerfirma, Kai MØiier
A/S I Fredrikstad. Kjøpet har den
siste tiden vrt gjenstand for forhandlinger, og det var Bergen
Bank som trakk det lengste strâet. Eiendomsmegier Kjell Moller
opplyser at man med denne banken som medeier vii stà bedre rustet i et stadig hardere. marked,
skriver Fredriksstad Blad.

1
big er vedtatt, er det ikke rimelig
grunn til a anta at bankens hovedstyre kommer til en annen
konklusjon enn det bokale styret,
nemlig en nedlegging av Flatebyfilialen.
Da nringsdrivende pa Flateby grendesenter kom undervr
med at en nedleggelse av ABCbanks filial pa Flateby var under
oppseiling, tilskrev de i september banken og ba om et mote. De
var interessert i et samarbeid for
a redde driften, og snu den nega-

tive utviklingen til beste for lokalsamfunnet. De fikk aldri noe
svar pa dette brevet. Grendesenterets representanter tilskrev ogsa Enebakk nringsrad, som
igjen henvendte seg til ABCbank med oppfordring til banken
om a mote representanter fra nringsdrivende pa senteret med
tanke pa et samarbeid. Hensikten med utspillet fra nringsdrivende pa senteret var a undersøke hva som kunne gjØres for a
skape lØnnsom drift ved Flateby-fihialen. sa langt har nringsdrivende pa senteret ikke hØrt
skriftlig fra banken.

Enebakk kunstiorening

Parabolsalget
Øker
Det har vrt en voidsom økning i saiget av
parabolantenner her i
landet de to siste manedene i ãr. Dette til tross
for at samferdselsministeren foreløpig har sagt
nei til den nordiske
TV-sateliitten TV-3. Det er srlig folk i Utkantstrøk uten kabelmuligheter, som investerer i
parabolantenner, opplyser markedssjef Tore
Kvernstad i Luxor Norge
AS til Nationen.
Totalt er det soigt Ca.
9.000 parabolantenner
her i landet i ar.

Apent hus
i østfoldindustrien
<<Apent hus> blir stikkordet for mange østfoldbedrifter 11988, som
er det nordiske teknologiãret. Dette ãret skal
teknologien frem i lyset
og gjøres forstãelig for
folk flest. Det skal bedre
rekrutteringen til tekniske fag og yrker og knytte
kontakt I lokalmiljøet
meilom skole, bedrift og
publikum.

Farre HIVsmittede
i Østfold
Blant 4.000 HIV-tester
foretatt ved Sentralsykehuset I Fredrikstad i 1987
er det pãvist 6 HIV-positive personer. Til sammenhigning ble det I 1986
funnet 7 HIV -positive
bhant 840 tester. Overlege Eivind Ragnhildstveit ved mikrobiohogisk
haboratorium sier at tallet gir grunn til optimisme. HIV-bølgen er I ferd
med a flate Ut. I Østfold
er det nâ registrert 15
HIV-positive personer,
skriver
Fredriksstad
iliad.

holder ápent mote tirsd. 12.1. ki. 19.30 pa Mjr
u.sk. Dag Solhjell fra N.K.L.F. vii snakke om
,, Er det mulig a forstã kunsten, elier kan man
bare oppleve den? Hva skal kunstforeningen
legge vekt pa?.
Utbodn. av Anne-Lise Knoff-kalender 1988.
Enkel servering. Gratis adgang.
Velkommen.

Nasjonalloreningen
Enebakk Helselag
innbyr eidrelpensjonister til juletrefest sØndag 10.1.88 ki.
18.00 pa Herredshuset.
Able hjertelig veikommen.
Styret

Enebakk Landbrukslag
minner mediemmene om den mànedlige kaffekvelden

pa Bøndernes Hus onsdag 6.1.88 k1. 19.00.
Ta med ektefellen.

i-

lpa
ip BøndenesJuletrefes
Hus, sønd. 10. jan. kI. 15.00.
Nissen kommer med poser til barna.
Kaker og kaffe til de voksne.
Ahle velkommen.
Enebakk Bygdeungdomslag

Karuseflrenn-start
Aldersgrense 0-15 ár.
LØrd. 9.1.88. LØrd. 23.1.88.
Rennstart ki. 12.00 begge dager.
Pámelding v/Streifinn ki. 10.00.

Turn og Trimgruppe
Vi starter i uke 2.
FØrste treningsdag 10.1.88.
Vârens programmer. Ytre Enebakk skoie.
NØster mandag kl. 17.00-18.00
NØster torsdag ki. 17.00-18.00
Piker 1. mand. ki. 18.00-19.00
Piker 2. mand. ki. 19.00-20.00
Piker 3. onsd. ki. 17.00-18.00
Gutter 1. torsd. ki. 18.00-19.00
Gutter 2. torsd. ki. 19.00-20.00
Mosjonldamer tirsd. kI. 19.00-20.00
Low impact tirsd. ki. 20.00-21.00
Mjrhah1en
R.S. 2. torsd. ki. 15.00-17.00
R.S. 1. fred. kl. 15.00-17.00
Husk svømmetrimmen onsd. ki. 18.00-20.00
ungdomsskole.
Gjeider Drivs medlemmer.

pa Enebakk

VI G N ETT
RELIGIOSE MOTER

Betel
Ons. 6.1. ki. 19.30: Bibellesning og bØnn.
Fre. 8.1. ki. 19.00: Ungdomssamiing hos Roar
Eriksen.
SØn. 10.1. ki. 10.00: SØndagsskole. Ki. 11.15:
BjØrg og Roar Hoist.
Offer.
Alle velkommen!

KUNNGJORINGER

BEGRAVELSESBVRAER

SKI
Bcr\ic1scsb'9r

STILLING LEDIG

Spis deg
glad og
Iett etter
julema ten

U CHR.STENSRUD EFTF.

Asenvn. 3. 1400 Ski
Teleton 87 30 60
Vakttelefon

Vi kommer
I konferanse

Kursstart

Ordner alt

8. jan. 1. 988

Follodistriktets byra
gjennom 60 ár

Henv.

Enebakk Hagelag
avhoider ársmØte 20. jan. ki.
19.00 i Kantinen, Herredshuset.
Saker som Ønskes behandlet,
sendes styret innen 14. jan.
Styret

SLANK
IVIED
LIBRA

Ella Wenhi

rb

DROSJER
Ole Gunnersen

p—————————————— —————-

Edith og Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
Mobiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DOGNVAKT

pa Flateby.
ønsker barn fra 1 âr og oppover.
Anne Bent - tif. 92 86 11

LIBRA - KURSET SOM
LEGER ANBEFALER
Grendesenteret, 1911 Flateby. TIf. 02/92 83 74

Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34 527
DOGNVAKT

Ledig dagmamma

Tif.
926339

l'l Sevarnyefyldige

HUSKATALOG

%WOO

160 sider med nyheter
RING ELLER KOM INNOM.

4s

o ! roscii t

Vammavn. 27, 1800 Askim.
TIf. (02)88 09 22-8807 72.

SKJIERVAVN. 20 STROMMEN Sagdaleffl TLF. 06.&4 2540

Tove Hagen

Gratis!

1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
Mobiltlf. 094/95 547
DOGNVAKT

B1.valper gis bort, senest 15.1.
Godt gemytt.
Henv. 92 44 77

l

o
t

30- 50%

COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice
Nye kurs
starter nâ.
BREDA

Tor Veiteberg A/S
AuI. rorlegqerfirrna
SREDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADvEIEN SKI
TELEFON 87 36 06
TELEFON 8708 28

I

Oà

Interior
Service A/S
VAREOPPTELLINGSSALG
DIV DORER

Familie-/pensjonistrabatt.
For mer opplysning og
pämelding, ring:

Hverdager ió-ig
STOR GRATIS PARKERINGSP•LAS
————————————————————

GERD FLATEBY
TIf. 92 85 46

atekØkket
OPTISK SYNSPROVE
0ptker SYSTEIN KR-wr H

Foig med
I
narmiIjoet
LES

SKI

OPTISKE
as
Asenveen 1, 1400 SKI Telefon 870524

VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSK VARE

I

Apent til kI. 22.00
1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL•

Alffu

Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter
TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos

TEXACO

GULVSLIP
Alt i tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse.
ENGERS GULVSLIP. TIf. 02/95 72 01 e. kI. 17.

VI G N ETT

MURERE

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
Bevervn. 11
1914 Enebakk

Alt / mur- og pussarbeid.

Jan M. Johansen

Erik Kjelgaard

Mur, PUSS,
peiser og fliser

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

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

Utleie av lensepumper. vannsuger
og hoytrykksspyling.

_________

Mand. fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00
TIf. 92 55 50
Bekkelaget II etg., V. Enebakk

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

nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Enebakk rØrleggerbedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.
Vaglivn. 25, 1914 Enebakk tlf. 92 43 54
-

Fast pr/s
GLASSMESTER

Alt i innramming
Meda/jeskap og innrammede akvarel/trykk
1911 Flateby tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid
-

-

Persienner

-

Gardinbrett

lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

Enebakk glass
Alt I glassarbeid

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

-

.

tit. 9246 13

.BLIKKEMSLAGER

Svein Culbrandsen

D. Freitag & Co

OSVALEJ NOOLl

Elektro

Alt I blikkenslagerarbeid
utfores.

tlf. 92 82 67

Markiser

IE 19
ff)
13
c -tt ciczLamCL J

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk

Alt i bHkkenslagerarbeid
utfores.

Enebakk Markiseservice

KVIKK HENS

Utsigts rammeverksted

-

-

-

-

Siw's saloNg Of. 928049
-

Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame- og herrefrisor

SPESIALFORRETNINGER

Utforer alt innen

1911 Flateby

DAME- OG HERREFRISOR
SQL PARFYMERI
Apent:
Mand. fred. 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord, 09.00-14.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tit. 9254 13

Apent: Tirsd., onsd., fred., lord.
Stengt: Mand. og torsd.

-

TIf. 02/92 65 43
Mobil 094-37 548

Lennestadvn. 5

1912 Enebakk
<5 ?

Dame- og herrefrisør
SaIg av hârpreparater og parfymeatilIer.

-

RM

OA

Mettes Hrdesign
-

Mob, If, 094/11 747
Tit. 92 48 92

EjjjjFSFr

hf. 92 63 46

11~

FRISØR

RØRLEGGER

1911 Flateby

-

tlf. 92 84 68

-

Mekanisk

rruuur.JcJIl

-

-

Verksted

ritpdrdbjuri

Sterkstrom Svakstrom
Bil Elektro
Postbks 77. 1912 Enebakk tit. 02/92 62 94

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Rolf IJssvold
Vestli, 1911 Flateby

Brødrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.
RIingen
TIf. 83 70 19/72 16 85

.* K.S YrkeskIr
Askimv. 1,

1U pyoeoerg
TIf. 02/88 81 54

-

-

-

Langdag onsdag og torsdag hI kI. 19.00.

EL-INSTALLASJON

Strømsborg &
Enersen A/S

I

INSTALLASJONSFIRMA

KJELt BRENUJORD

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

EuLAG

Kjede,,
elekt,o,nstallato,or

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

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

R!storante ITALIA a.s Pizzeria
Alt i mat til hverdag og fest.
Catering Restaurant
Grendesenteret, 1911 Flateby
-

TIf. 02/92 88 60

SJAFØRSKOLE

Sandakers Trafikkskole
1400 Ski

-

tit. 8737 10

REGNSKAP

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

Klasse A Masse B
Teorikurs KjOretimer
-

Teor/kurs

-

Gm nodvendig motor vi
til kjoretimer I Enebakk.

-

-

Fase II

TIf. 06/81 42 92

SELGE EIENDOM?
Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

SVEIN H. HELLER A/S
JERNB.VN. 2, 1400 SKI

-

TLF. 8737 37

Økonomi & Regnskap Enebakk A/S
<,Alt innen regnskapstjenester>>
Reg. revisor Sten Roy/k
Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31

-

94 22 65

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk

Stein Darre-Hanssen

TAN NTE K N IKE R MESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 71, 1914 Ytre
Enebakk, T I f.: 02/92 46 82

Grendesenteret, Flateby
TIf. kI. 8.00-15.00
TIf. utenom kontortid

928739
92 80 31

Kvelder, etter avtale.

VETERINIER

Landbruksregnskap, Ukonomi

Skedsmo Dyreklinikk Ails gard, KJELLER
(Skiltet Ira Fetvn. v/flyplasseri)
Apent fra morgen tjl kveld

og mindre handelsregnskap

hele uken unntatt Iord./sond.

Brede Cjestang
Flateby. TIf. 92 81 49

Timeavtale tif. 06/87 81 92

BILFIRMA

Erling Rod A/S
1800 Askim

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din nye el/er brukte b/I hos oss.

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD
TIf.

-

Askim

88 15 70

Scan consult

Eneliakk
Transformator
verksted
Boks 27, 1911 Flateby

-

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel,
bed rifts-radgivni ng.

tlf. 92 85 40

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tit. 92 47 74

TIf. 88 16 15

Trio Autoskade

Flateby Antirust

Vi tar imot Iakkering
og oppretting

KjØp og saig av hiler

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/92 80 70, 1911 Flateby

40? 9j1jjC
Studer
annonSefle

I'

Cnebakk
'
egnskapskontor
PRF

Tit. (02)92 63 03

Postboks 24
1912 Enebakk

Medlem av
Norske Regnskapsbyrâe,rs Forening

ICR
Godkjent regnskapskontor

Ingen ledep Pao Folios skolesjefer til felts mot
kultupkontopet statens fophandlingstilbud
Fram til ca 1.april vii det ikke vre noen leder ved kuiturkontoret. Formeit sett er râdmann Bjorn Halvorsen sektorens Øverste leder, og inntii fly kultursjef tiltrer stillingen,
vii nØdvendige avgjøreiser og saksforberedelser for en stor grad bli ivaretatt av sentraiadministrasjonen.
Personalsjef Jan Ryste bekrefter at det ikke er noen
leder ved kontoret fram til ca
1.april, og at rádmann BjØrn
Halvorsen inntil da blir a betrakte
som
formeil
leder.-Ellers forsØker vi nâ a
fordele de forskjellige oppgavene her slik at nødvendig
arbeid blir gjort underveis.
Kontorfunksjonene ved kulturkontoret kommer til a bli
ivaretatt av kontorassistent

Bente FØsund Opedahi som
sannsynhigvis i denne penoden vii ha en noe utvidet
stilling.
-Nãr det gjelder ansvarlige
pa sektoren, vii det bli pekt
Ut en eller to ansvarlige her
ved sentraladministrasjonen
som skal ta seg av saksforberedelser til kulturstyrets
mØter sier rádmann BjØrn
Halvorsen.
'

Fobs skolesjefer, denblant Enebakks Hans
Erik Holm, tar ná til orde
mot Statens forhandlingstilbud til larerorganisasjonene.
I et brev til forbrukerog administrasjonsminister Anne Lise Bakken, og
kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle
GrØndahl, ber skolesjefene om at de gir lzererne
lyst til a fortsette i sitt arbeid, mens det ennã er tid.
Brevet er en sterk reaksjon pa statens forhandlingstilbud til kererorganisasjonene.
I brevet sier skolesjefene at
som ansvarlige for den pedagogiske utviklingen i grunnskolen i
sine respektive kommuner finner
de a matte ta til orde:
,, Den holdning til skolen som
statens representanter har vist i
forbindelse med forhandlingene
med lrerorganisasjonene gir
oss aivorlig grunn til bekymnng

Som skolesjefer Ønsker vi a stille store krav til vare lrere nar
det gjelder a forme fremtidens
skole. Det er vart ansvar a sta I
spissen for dette arbeidet. Men
det ma vre et samsvar mellom
krav og muliglieter!
UFA-innstillirigen la til rette
for en silk mulighet. Men Statens
oppfølging av innstillingen - slik
den er presentert I tilbudet til 1rerorganisasjonene - finner vi
heit utilstrekkellg. Vi ma kon-

for den fremtidige situasjon i skolens', heter det i brevet.
Videre skriver skolesjefene:
<<Forventningene til en ny arbeidstidsordning har vrt stor
bade blant lrere og skoleledere.
LØnnsnemnda i 1986, UFA-innstillingen og kirke- og undervisningsministerens uttaleiser tidligere i ár har lagt et solid grunnlag for disse forventningene. Med
statens tilbud til lrerorganisasjonene i forliandlingsmØtet 15.
desember ble disse forventningene knust.

Da Stortinget vedtok den nye,
reviderte mØnsterplanen for
grunnskolen, gay de skolen et
nytt arbeidsredskap som vi mottok med begeistring. Som arbeidsgivere og pedagogiske iedere ser vi M-87 som et uhyre viktig
virkemiddel for a skape utvikling
og fornyelse i grunnskolen. Vi liar
oppievd at mønsterplanarbeidet
liar Øket skolens profesjonalitet
og styrket lrernes yrkesstoithet. Det fellesskap og den
entuslasme som er skapt hos lrere omkring arbeidet med kvaliteten i underviningen, star na i
fare for a bryte sammen!

statere at det ikke er samsvar
mellom de krav vi og samfunnet
stiller og de muligheter lrerne
har til a oppfylle dem.

Vi frykter at de knuste forventningene og de mangiende
mulighetene vii fA skjebnesvangre følger for skoleverket, selv I
sentrale og sterke kommuner
som vare hvor vi tidligere bare i
liten grad liar merket svekket rekruttering og Øket avgang. Vi liar
i váre kommuner et lrerpersonale med en kompetanse over
iandsgjennomsnittet. Vi har lrere med bade evne og vilje til a
gjøre et godt arbeid i skolen. Vi
ber om at regjeringen igjen gir
lrerne lyst ui a fortsette - mens
det enna er tid!

Ungdommens
Kult!]PmOnStPing Per Sandvik Enebakks
Lokale mØnstringer skjer
hvis ungdommen selv Ønsker
det. Her skier ingen utplukking, og man ma ikke vre
med i lokal mØnstring for a
vre med i fylkesmØnstring.
FylkesmØnstringen arrangeres 1 Teater A, pa StrØmmen i aprillmai 1988. Dette
arrangementet skal vre en
rnassemØnstring som bringer
ungdommens egenaktivitet
fram i lyset.
LandsmOnstringen skal
skje senere pa áret, og her
samles scenekunstinteressert ungdom fra hele landet.
Fra samtlige fylkesmØnstringer vii det bli tatt ut deitagere til landsmØnstringen, som
Hovedhensikten med Ung- setter punktum for Ungdomdommens KulturmØnstring mens KulturmØnstring 1988.
er a fá ungdommens kulturDe som star bak UKM 1988
aktiviteter fram i lyset. UKM er:
gir alle sjansen til a stâ fram.
Akershus barne- og ungAlt for mye av ungdommens domsrad, Akershus AmatØrkulturaktiviteter foregâr i teaterrad, Norske ballettdag i lukkede ungdomsmilj 0- pedagogers landsforbund
er uten at den kommer fram (Akershus) og Norsk ballettfor et stØrre publikum.
forbund (Akershus).
KulturUngdommens
ArrangØrer for UKM 1988
mØnstring arrangeres 1 tre er Teater A, det nye teaterverkstedet i Akershus fylke.
trinn:
- lokale mØnstringer
Endelig pâmeldingsfrist for
- fylkesmønstringer
UKM 1988 er tirsdag 1. mars
1988.
- landsmØnstring

Ungdommens Ku!turmønstring er butt
en árviss tradisjon.
1987 er viet scenekunsten.
Ungdommens Kulturmønstring omfatter
alie former for scenekunst. Deltagerne ma
were mellom 12 og 20
ár. For grupper gjeider
at minst haivparten ma
vere innenfor aldersgrensene. Enkeitpersoner, smâ og store grupper kan delta. Innslagene skal were mellom
2 og 20 minutter.

fopste kultupsjef
Det en ná kiart at Per
Sandvik(35) for tiden ansatt som kubturkonsubent
i Bambbe kommune blir
Enebakks
fØrste
kultursjef.Sandvik tiltrer
stillingen ved pâsketider.
Per Sandvik var mandag ettermiddag i Enebakk 1 mote med
administrasjonen,og liar nâ takket ja til stillingen som kultursjef.
Sandvik, som er 35 ar har jobbet i
iedende stillinger kulturadministrasjoner siden 1979. FØrst pa
Tolga ito ar, sa 3 àr 1 Nes, og de
siste fern 6x I Bamble. Han er
hØyskoleutdannet med kunst og
kulturformidiing og lokalhistorie
og kuiturvern som liovedfag.
Spennende

-Hvorfor Enebakk, Per Sandvik?
-Jeg reagerte pa utlysningsteksten, og syntes stillingen virket
spennende Ut fra min interessebakgrunn finner jeg Enebakk
spennende.
Rikt og velorganisert

-Ut fra de kunnskaper du liar om
Enebakk og Enebakks kulturliv
sa iangt, liva anser du som de
viktigste oppgaver akkurat na?
-Jeg liar forelØpig ikke nok innsikt til a kunne svare pa det
spØrsmalet,

Det virker imidiertid pa de opplysninger jeg sitter inne med som
om det er et usedvanlig rikt og
veiorganisert kulturiiv i Enebakk, med vekt pa idrett, sang og
musikk. Det faller sammen med
ting jeg legger vekt pa, og omrader hvor jeg selv liar vrt aktiv.
Erfaringen er at der hvor kulturlivet fungerer godt, er ogsâ et
godt sosialt miljØ. Det er ting en
ser etter nâr en skal etablere seg
et sted. Det virker som om organlsasjonene liar sveiset kornmunen sammen.

Utfordring

-liar den nye kuitursjefen sett
88-budsjettet?
-Det liar jeg ikke, men jeg vet
man sliter med anstrengt Økonomi
og da blir det som ofstest at man
tar det pa kultursektoren. Det
tar jeg imidiertid som en utfordring
Forlang noe

-liar du Ønsker nar du na skal bli
Enebakks fØrste kultursjef?
-Jeg liaper nan kommunen ná
har ftt en egen kuituretat, at organisasjoner og enkeltpersoner
vet a bruke den, og forlange noe
av den. Det er viktig at man blir
oppmerksom pa liva som ligger I
A ha en egen kulturetat, sier
Sandvik, som imidlertid ikke
Ønsker a kommentere den strid
som har gatt forut for ansettelsen.

Ideelt utgangspunkt

-Det virker som om man har
klart a engasjere lokaibefoikningen. For en administrator er dette et ideelt utgangspunkt. Man
vii gjerne forholde seg til kulturen utover sakspapirer, ha et kuiturliv med puls, et aktivt kulturliv.

OYEREN BENSIN & SERVICE
1911 Flateby

Nye videofilmer
selges

kr89.

Barn-/musikkfilmer
Service fra 11.00-18.00
Eventuell timebestilling

TIt. 02/92 8132

Apningstider:
06.30-21.00
Mand.-t red
Lard. 09.00-20.00. Sand. 09.00-21.00

Annonse
RedaksJon og ekspedisjon.
Klokkerudäsen 1
Postboks 62, 1912 Ertebakk
Telefon red. 92 6540
Telefon ann. 92 6550
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro: 4 19 32 98

Wvattelefone
Ms. red, AsIau9 Tidemann 924535
Journast To".arGn 924242
AnAcons BIørg Olerud Pettersen 92 53 88
Ann.kons, SoIveg Eriksen 83 7256

Avisen trykkes I indre SmaalenefleS Avis

1, stde pr, mm
Aim. piass pr. mm kr 2.70
Teketside pr. mm kr 3.70
1nnfevfnst: Rubrikkann:
Mandag Id 12.00
Forretn ann,, Maida kL 9.00

Abonnernentspris:

Kr I10- pr. hatvàc kr 220,- pi

