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5. ãrgang

Den fopste bliveisen

Løssalg kr. 5.00

Jubilant i finstasen

Ytre Enebakk Skolemusikkorps
fyller 30 ár I âr. I jubileumsâret teller
korpset spillende medlemmer. Søndag 20. mars viste de til fulle hus hva
de var gode for under den tradisjonelle várkonserten. Dette var ogsã
første gang korpset viste seg offentHg i sine flotte, nye uniformer. De

Hans Jørgen Maridal fra Ytre Enebakk var pa en iiten skogtur 2. pãskedag. I mellom all den gule, fine hestehoven fikk han plutselig oye pA noen fine bläveis
som tittet frem. Mektig stolt kunne han komme hjem til
mamma med en várhilsen i form av en biâ og gui blomsterbukett.

Enebakk mao fao
videpega0 endel,
I forbindelse med
videregãende opphering i Akershus
fram mot ár 2000, har
fylkestinget vedtatt a
be fylkesskolestyret
snarest nedsette en
plankomité for videregáende skole i Fol10.
- Na ma Enebakk
stã pa og ikke la nok
et tog passere nár det
gjelder a fá videregâ-

ende skole til Enebakk, sier Venstres
Rolf SØrlie. - Venstre
vii tilskrive formannskapet og be om
at saken tas opp. Behovet for videregaende utdanning i
Enebakk ma dekkes.
Vi ma ikke svikte
ungdommen, sier
SØrlie.
Se siste side

Lokalavis for Enebakk

sennepsgule jakkene og brune skjørt/
bukser var byttet ut med rode dressjakker med messingknapper og epaletter med sorte silkekanter, samt
grá langbukser med sorte silkebând I
siden, bade til gutter og jenter. Hvite
skjorter og sorte sko kompletterer
finstasen.

Alpinanlegg Pa'3 Svaptac"s
Forsvarets anlegg pa
Svartãs I Ytre Enebakk er en
av de seks Nato-stasjonene
som etter all sannsynlighet
skal legges ned i 1989. Bygningene pa omrádet kommer
antagelig til a bli tilbudt
kommunen nâr anlegget avvikies.
I den forbindelse lanserer
tidL fungerende kultursjef
Halyard Toft ideen om et a!pinanlegg I omrãdet.
- Omrádet ligger slik til at forholdene skulle ligge meget godt
til rette for et alpinanlegg, sier
Toft. Svartásen ligger 342 m.o.h.
med et fall ned mot Bindingsvann pa 170 m. HØydeforskjellen
er ikke stor nok til a tilfredsstile
internasjonale krav verken for
slalâm, storsialam eller utfor.
Men her ligger mulighetene apne
for traseer med meget gode treningsmuligheter. I tilknytning til
anlegget ma det selvfØlgelig
planlegges parkeringsplass ved
Bindingsvann, og heis opp til

toppen, sier Toft, som i en neste
fase ogsâ kan tenke seg en skiskytearena mellom de angieldende omrdene og Bindingsvann.
Den stØrste bygningen pa toppen av Svartás er velegnet for
ombygging til kafeteria og restaurant, mener Toft. KUlturstyret skal drØfte saken I mote
neste torsdag, og fung. kultursjef
Halyard Toft innstiller pa at Enebakk slar til dersom de far tilbud
om a overta Forsvaret..s Stasjon
Enebakk pa Svartãs, dersom forutsetningene er akseptable.

Nr det gjelder en eventuell utbygging av alpinanlegg, ser Toft
for seg flere alternativer. Kommunen kan f.eks. slá seg sammen
med bygdas to idrettslag for Utbygging og drift, man kan innby
Ski og Oslo til a delta i utbyggingen, private interesser kan ogsà
komme til a melde seg, og foreningen til Ski-idrettens fremme
kan ogsà vere interessert, mener
Toft.

Se side 4.

-------- --- - ---

I
((&W en kan og brv passe
I
I ti'pson og antrekk
IFA gode râd av Anne- Lise
I ___F•LL
URa BRILLESENTER AS
IANNE-LISE FLAM, OPTIKERMESTER

I Idrettsvn. 20- 1400 Ski - TIf. 875030

METZLEW *A
I
I
I
I
I

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

Søndag 10. april
1. søndag e. pâske
Enebakk kirke ki. 11.00:
Fam.gudstjeneste
v/Johannessen.
Mari kirke ki. 11.00:
Fam.gudstjeneste
v/Helgheim.

Søndag 10.4.:
B 16.30
SYLVESTER'
U 18.30
VEIVISEREN
V 20.30
WALL STREET>'
Torsdag 14.4.:
U 18.30 - kr 25,-DIRTY DANCING"

LawertHsettinger
Skolestyret tilsatte i siste mote
fØlgende lrere i Enebakkskolene:
Kirkebygden skole:
Eva Strømman RØvik, oppsigelig normalpost, Geir Mediâs, oppsigelig timeIrerpost.
Ytre Enebakk skole
Patricia Ann Bruskeland, oppsigelig normalpost.
Hauglia skole
Benedicte Rolf HØst, oppsigelig
normalpost, Hilde RØnneberg,
ârsvikariat, normalpost, Marit
Lein, oppsigelig time1rerpost.
Enebakk ungdomsskole
Gunnar Valde, oppsigelig normalpost, Knut JØrgensen, oppsigelig normalpost, Jan Atle Jensen, oppsigelig normalpost, Hilde RØnneberg, oppsigelig normalpost, Ragnhild Jensen, oppsigelig time1rerpost, Aase Bjorstad, arsvikariat.
Mjar ungdomsskole
Kristin Helstad, oppsigelig normalpost.

PLAKATEN

Kjoere hestevenner!
Dere har sikkert fâtt anmodninger og henstiuinger
gjennom avisene tidligere om
bade det ene og det andre.
Vi som bor I Ráken-omrâdet har imidlertid enda ikke
reagert offentlig eller negativt
pa hestetrafikken i nromrádet. Tvertimot, det er bade et
hyggelig syn og en positiv faktor i nrrnijØet.
Men, ná er vi dessverre
kommet dithen at vâre interesser koiliderer pa etterhvert
svrt mange punkter.
Pa denne tiden har ogsá vi
lyst til a starte skituren fra
stuedØra, og mange med smá
barn lager seg lØyper i omrdet. Gang pa gang blir lØypene ridd pa, til og med et nylaget spor ved siden av det eksisterende blir i neste omgang
Ødelagt av hestetrákk! Da
kan man begynne a lure pa
om ikke hestefolka burde Snne opp ski til hestene, siden

det er sà attraktivt a holde
seg i sporet!
Pa somrnertid har vi et
praktfullt omràde som heter
Straasen - et tidligere yndet
turmãl for folk i omrádet, da
kanskje spesielt eldre og familler med barn. Her er ogsa
et fiat brterreng. Na er dessverre hele âsen nedtrakket av
hester pa kryss og tvers - utrolig synd!!! En meget viktig
trivselsfaktor for oss pa sommerstid er forsvunnet, og forvandlet til en form for havnehage med gjØrmete og ufremkommelige stier.
sa en appeil til slutt, kjre
hesteryttere: Skal vi respektere hverandres friluftsinteresser og ikke Ødelegge for
hverandre? Det er plass nok
for alle, og vi er apne for videre d.iskusjon hvis det er Ønskelig.
Med hil.sen
Ràken- og Tangen
Fast boerforening

Moteserie
Pa Misjonshuset i Ytre Enebakk arrangeres mØteserie
tirsdag 5. - sØndag 10. april.
Talere er Stein Vidar Lund og
Jan Erik Sveistrup.
LØrdag blir det ogsà besøk
av en buss med kristenruss
fra Drottningborg Videregâende Skole i Grimstad. Det
blir i den forbindelse en FAMILIESAMLING om ettermiddagen der kristenrussen
presenterer bade skolen de
gar pa, og prosjektet de samler inn penger til, - i Bolivia i
SØr-Amerika.
LØrdag kveld blir det UNGDOMSTREFF og sØndag
kveld AVSLUTNINGSSAMVR. Det blir rnye sang og
musikk pa møtene. Spesielt
nevnes at Country Gospel team deltar lØrdag kveld og
sØndag.
Det blir bØnn 1/2 time for
vanhig mØtetid. Kollekt opptas pa alle samvr.

Etter 14 màneders
ãpne dørene til sitt sportssenter.
Enebakk Sportssenter, tidligere Enebakk Helsestudio, matte stenge dørene sine for yel ett ár siden pa
grunn av gjentatte vannlekkasjer i bygget.
Innbrudd og hrverk har det
ogsâ vrt her under lukningsperioden. Begge solsengene ble b.a.
knust ved ett av innbruddene.
To aye fine solsenger star ná pa
plass, sa alt er kiart for folk som
vii ha litt farge.

Jan Erik Sveistrup er en
av liovedtalerne under
mØteuka pa Misjonshuset.
ALLE ER HJERTELIG
VELKOMMEN!

Onsdagens tekst

Slank med Libra.
Nytt kurs. Se ann.

Husk ukens

1. KOR. 15, 3-9 >>...stod opp den tredje dag'

møter. Se ann.

Pàsken er over for denne gang. Skoletimeplanen skal
følges, jobben ma skjøttes. Samfunnsmaskineriet settes sakte men sikkert i gang igjen.
I bibeisk forstand er pasken ikke over. Pàskebudskapet om Jesu oppstandelse kaster lys over alle dager pa
kalenderen. Hver dag kan vi leve pa oppstandelsen.
Samme hvor trasig livet er, er mØrkets krefter overvunnet av Jesus. Tid er penger, heter det. Det er yel derfor alle har det sã travelt.
Det er viktig it stoppe opp, og bruke tid pa større verdier enn det som kan kjØpes for penger: Livsinnholdet.
Kirkens pãskefeiring star for et innhold som snur morke til lys, meningsløshet til meningsfylt liv. Pàskesolen
har lys nok til hele livet for hvert menneske.
E.J.

Flateby kino
viser denrie uken bl.a.
>'Veiviseren".

Kirkebygden Sanitetsforening

loppemarked 7. mai. Se
ann.

Dalefjerdingen San itetsforening
har mote 11. april. Se ann.

Husk idrettslaget Driv,
ârsmøte 25.4.

Husk Ytre Enebakk
Vannverk,
ãrsmøte 28.4.

0
Gienapning av
helsestudio

VIGNETT

Da Vignett var pa senteret en
liten snarvisitt, kom ungdommer
fra Kirkebygden Ungdomsklubb
for a trene karate i treningsrommet nede i kjelleren. Dette kurset
er etter avtale med Enebakk
kommune.
- Vi har ogsá startet barnekurs
i karate her na, - forteller Kai.
Dessuten er det ogsá styrketrening og vanhig trim her. Dette
senteret er til for alle. Det er viktig at folk av alle kategorier tor a
komrne hit. Et studio som dette
er slett ikke til bare for "broilere'>, men for alle som vil holde
kroppen sin i form, ogsá de som
synes de har noen kilo for mye
hist og pist, har stort utbytte av
treningen her, - ivrer Kai. - Tenk
bare hvordan folk finner frem

kost og maling nar huset trenger
til litt puss, hvorfor skal vi ikke
vre like flinke til a vedlikeholde
kroppen var. Det er mange som
ikke aner hvordan kroppen fungerer. Kroppen er til for a brukes,
men den ma brukes riktig. Derfor
er det veldig viktig at treningen
foregâr pa riktig mate, ellers protesterer den, - understreker han.
Svrt mange sykdomsbilder
kan bedres betraktehig ved riktig
fysisk trening. En gang i uken vil
det vre fysioterapeut til stede
pa senteret. Det kan ogsa ordnes
egene treningsopplegg for de
som har spesielle behov, gjerne i
samarbeid med en lege.
- Planene er ogsa kiare for a fA
igang en aerobic gruppe og en
trim- etter musikkgruppe, - sier
Kai idet han er pa vei ned trappa
for a instruere klubben i karate.
- Hei, roper han, - famed at det
er mulig for grupper, idrettslag
0.1. a fâ leid rom her til trim og
trening.

Awmageiiig
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VIGNETT

UKENS SPALTIST
Vi har ofte hørt uttrykket
<<ungdom og hrverk>> i Enebakk. Dette har for mange
vrert et og samme begrep.
Synd. Det er feil. Det er en
brØkdel av massen som skaper dette. Ungdom er egenthg en utrolig ressurs, bade
for narmiljøet og landet ellers. Hvorfor ikke satse hitt
pa denne ressursen?
Budsettet for 1988 nâr det
gjelder ungdomsklubbene i
Enebakk ble halvert. Med
tanke pa inflasjon og prisstigning ma man kunne pasta
at utgangspunktet for forsvarlig drift av en fritidsklubb er heller dãrlig. Synd!
sier jeg igjen.
Begynn
i
idrettsforeningen, sier noen. Det er bare
det at det er svrert mange av
ungdomsklubbmedlemmene
som allerede er aktive idrettsutøvere. Her er det
snakk om a ha alisidige interesser. Man kan ikke basere ungdomsklubbledere pa
idealisme. Poenget er a fâ
inn ledere med kunnskaper
om det de skal drive med.
Eks. videogruppe, ehektrogruppe, visegruppe etc. Det
er faktisk stor etterspørsel
fra ungdommen her om vi ikke kan sette i gang med gruppevirksomhet. Det som
mangler er betalte ledere,
noe som burde vre kommunens ansvar. Synd! sier
jeg gjen.

10-12 ãringen
gjør mer
husarbeid
enn far!
- Barn arbeider ikke i vãre dager, sier vi, og glenimer at barns
hverdag er fylt av oppgaver og
plikter i større grad enn vi er kiar
over.
En undersøkelse utført av
NORSK INSTITUTT FOR BYREGIONFORSKNING.
OG
1987, viser at 10-12 àringer gjør
relativt mye arbeid hjemme. Undersøkelsen omfattet 800 barn i
alderen 10-12 âr fra hele landet.
De svarte pa spørreskjernaer og
ble intervjuet om sine arbeidsoppgaver hjemrne og ute.
Det er vanlig at barn deltar i
husarbeidet hjemme. Dc oppgavene de fleste utfører, er i rydde pa sitt eget rom og dekke pi
og ta av spisehordet. Omtrent
halvparten av barna i undersøkelsen vasket opp. og de smurte sin
egen rnatpakke minst en gang i
uka.
I gjennomsnitt bruker barn 5.5
timer pr. uke pa husarbeid. Det
høres mye Ut, men del er mange
oppgaver sorn inn-är i denne
tidsbruken. BI.a. bruker barna
1,8 time til matlaging og arbeid i
tilknytning til rnItidcne.
En del av oppgavene hlemme
gjcr barna for sin egen skyld,
som f.eks. a rydde pa sitt eget

POUR
RUNDEN
Brann

En enebolig ved BØrter gárd
ble totalskadd ved brarin 1. april.
Brannen ble meldt kI 03.30.
Beboeren av huset var bortreist. Brannârsaken er foreløpig
ukjent.

Ungeog bolig? Det er vel
ikke sã mye a skrive om, da
dette begrepet nok er ukjent
for kommunens ansvarlige
ledere. Hvordan i all verden
skal vi kunne beholde de unge i Enebakk dersom det ikke engang kan tilbys bolig?
Nei, Enebakk kan kanskje
vre rikt nãr det gjelder natur og landskap, men nâr det
kommer til stykket, ma man
vre temmelig ressurssterk
og etablert for a slã seg til
her.
Men det er klart. Noe positivt er det jo her i bygda.
Enebakk Dramatiske Slskab for eksempel. En egen
amatørteatergruppe som ble
startet for 1 1/2 ar siden. Det
er moro. I skrivende stund
har vi riktignok ikke hatt
premiere pa vãrens revy,
men nar dette blir lest, far
jeg hãpe jeg kan Si: Vel blast.
Litt satsing pa ungdom og
deres aktiviteter, boliger og
teatergrupper, da er vi nok
langt pa yeA. Neste uke kunne kanskje herr Halyard
Toft skrive noen ord?

Mindre
grensehandel
For første gang pa nesten ti Ar
grensekomnier nordmenns
handel i Sverige og Danmark i Ar
til 5 gá tied. I t]or kjøpte nordmenn varer i de andre nordiske
landene for 6.5 niilliarder kroner.
mens svensker og dansker brukte
minimalt med kroner pa den
norske sida av grensa.
Det opplyser instituttsef Per
Polden i Handels Forsknings- og
Utredningsinstitutt (FIFU) i Arbeiderbladet. Han viser hI at en
bedre balanse i grensehandelen
ville skapt 6 500 flere arheidsplasser i Norge.
Ekspertene regner med nedensehandelen med Svegang i gr
rige. Danmark og Finland fordi
Ola og Kari i ãr har mindre penger.
rom. Men hvis ikke barna hadde
gjort det. matte de voksne bar
gjort det. Si nyttig arbeid i hjemmet er det like fullt!
Det er stor torskjell pa mengden av arbeidsoppgaver hjenime
om mor er hjemme- eller utearbeidende. Fars arbeidsinnsats
er stort sett den samme. men det
ser ut til at barna tilpasser seg
mors yrkessituasjon pa en helt
annen mate. Ofte bruker barna
faktisk mer tid pa husarbeid enn
far, skriver Foreidre & Barn i
april-nummeret.

I lØpet av pásken har det vrt
endel mnbrudd og hrverk
rundt i Enebakk.
Haerverk

Pa Enebakk Ungdomsskole
har vinduer og dØrer butt knust.
Vandalene har vrt inne I omtrent samtuige klasserom og
knustdører og vinduer.
- Det sâ ikke ut i det hele tatt
der - kunne vakthavende lensmannsbetjent Roy Olsen fortelle.
Alt utstyret i svØnimehallen var
slengt ut i bassenget. Bl.a. alt utstyr til handikaplaget, rullestol,
flytevester etc.
P.S. dekk pa Gran har ogsâ
hatt besØk. Her har vandalene
kommet seg inn i kontoravdelingen. Deter ennâ litt pa det uvisse
om noe er stjàlet her.
Ignarbakke er heiler ikke butt
sk.net denne pâsken. Ved innbruddet her ser det ikke ut til at
noe er stjálet, men det har bUtt
rotet til og Øvet endel hrverk.

Ukens filmep
a

Litt av hvert glede seg
til for kinogjengere denne
uken. Søndag vises Veiviseren i reprise
Flateby
kino. Dette blir siste sianse til
se denne fantastiske filmen for ãrets
Oscarutdeling som finner
sted dagen etter, nemlig
11. april. Veiviseren er en
av de nominerte utenlandske fihmene.
Søndagens bameflim heter Sylvester. Dette er en film for hestegale.
Charlie Railsbergs mal er stort
og flernt. Fra a vre cowgirl i Texas til hun blir rytter og trener i
USAs fremste konkurranserittmlljØ.
Melissa Gilbert, best kjent som
Laura Ingalls Wilder i Det lille
huset pa prrien, gjØr her en

pa

a

kjempeinnsats som den ukuelige
Charlie, ikke minst som rytter.
Wall Street sta.r ogsá pa Flateby kinos kjØreplan fØrstkommende sØndag. Aret er 1985. Bud
Fox (Charlie Sheen) er en ung
megler pa jakt etter makt og rikdom i Wall Streets betongjungel.
Fox prover hver dag a fâ innpass
hos sitt store forbilde Gordon
Gekko (Michael Douglas). Gekko
er en av Wall Streets nyc giganter. Han har vrt skruppellØs i
sin hunger etter a na til topps.
Den uskyldige Bud Fox kommer etter hvert i kontakt med
Gekko fordi han har inside information som ban kan lokke med.
Gekko far etter hvert tfflit til
Bud og lar ham sakte, men sikkert M innblikk i det store spillet
som foregar i Wall Street. Gekko
lrer ham alle sine triks.

NY kollisjon

NyU Ira
bygningsPadet
Rune Udnesseter har fatt byggetillatelse for bolighus og garasje pa eiendommen gnr. 4, bnr.
267, Høgdaveien 9 pa Flateby.
Stale Rustad har fâtt byggetillatelse for tilbygg pa gnr. 6, bnr.
132 i Hagenveien 12 pa Flateby.
Hans Jacob Brevig har fâtt
bygnlngsrâdets tillatelse til fradeuing av tomt pa Ca. 1.6 mâl med
hus pa gnr. 80, bnr. 1 Brevig Vestre.
Deter gitt utslippstfflatelse fra
en boligenhet for separat avløpsanlegg. Tillatelsen er gitt med
forbehold om landbruksmyndighetenes godkjennelse.
Bygningsrâdet har avslátt en
anke fra Kai Lunn pa avslag pa
søknad om bruksendring fra hytte til boligformal for eiendommen gnr. 19, bnr. 21, Solberg.
Bygningsrâdet har avslatt en
sØknad fra Grete Wolter om
bruksendring fra hytte til boligformal for eiendommen gnr. 91,
bnr. 191, 241 og 242, Skogsveien 8
i Ytre Enebakk.
Karin Fagerhus har fatt byggetilatelse for fritidsbouig pa
eiendommen gnr. 91, bnr. 657 i
Tangenveien i Ytre Enebakk.
Tomten boligen skal bygges pa
er en allerede fradelt hyttetomt.
Trond Burud har ftt avslag
fra bygningsrádet pa sin sØknad
om a bygge tilbygg pa hytte pa
eiendommen gnr. 126, bnr. 11 i
RausjØmarka. Avslaget pa utvidelse av stua er gitt under hen-

Rett for paske var det pa ny en
kraftig kollisjon pa Brevik veien.
Denne gangen var det en ung
gutt i en Passat stasjonsvogn,
som mØtte en tankbil i en av
svingene.
Passsaten ble totdskadd, men
til alt hell gikk det bra med fØrer
og passasjerer. En av passsasjerene flkk en mindre handskade, ellers slapp de fra det med
sjokket.
- Na ma det brØytes skikkeig
bort hit, - sier beboerne i Brevik
kroken. - Det har aldri vrt sa
dárlig brØytet for. FØr denne kollisjonen var det to kraftige snØfall, og ingen brØyting. Veien blir
smalere og smalere. To biler kan
ikke motes lenger her na. Samtidig blir veibanen tilkjØrt og sapeglatt. Vi har kiaget gang pa
gang, ingen ting blir gjort. Det
har vrt kollisjoner og utfor-

kjØringer her stadig vekk. Ma det
skje en tragedie her for noen reagerer? Det minste vi syntes vi
kan forlante er at en kommunal
vei blir brØytet om vinteren. Vi er
tross alt en del mennesker som
bar her inne, sier folk I omradet'

Fødselsdag ekteskap inngâs forlovelse nye verdensborgere

EN NOTIS
PA SIDE 2
er popuIrt og
koster ingenting!

Iignctt

visaing planbestemmelsene i den
vedtatte kommuneplanen.

Postboks 62, 1912 Enebakk
TIf. 92 65 40 - 92 65 50

Ole Jacob Bredesen har ftt
avslag pa sin sØknad am bruksendring fra hytte til boligformal
for eiendommen gnr. 3, bnr. 19,
SiljebØl pa Flateby. Hytta ligger
innen omradet som I kommuneplanen er avsatt til landbruk, natur og friluftsforrnál.
Bygningsradet har godkjent
Knut Engers framlagte forslag til
reguleringsplan for Nringsomrade Gran. PA forslag fra Even
Ungersness, H, ble det vedtatt at
det i planen skal innreguleres en
100 meters byggelinje ut mot
Bindingsvann.

\
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Annonser leses
av folk flest

VGNEU

Vi presenterer politikere

Navn: Christian ButenschØn.
Alder: 20 fir.
Bosted: Ytre Enebakk.
Parti: HØyre.
Yrke: Skoleelev.
Politiske very i dag: medlem i kommunestyret, i kulturstyret,
arbeidsutvalget I Akershus Unge HØyre. Leder av ad hock-utvalget (skole).
Tidligere politiske very: Styrernedlem i Enebakk Unge HØyre
og medlem i forskjellige utvalg og râd i Akershus Unge Høyre.
Spesielt opptatt av: Barn og ungdomspolitikk, samt det a fá
folk til a bli kjent med Enebakk.
Interesser: Musikk, seiing.
Tillitsverv utenfor kommunal virksornhet, ná og tidligere:
Vrt med i styre og stell i ungdomsklubben, representantskapet I A.G.U., samt diverse elevrâd og elevstyrer.

Kjent ansikt 9
Sambygdingene hadde ingen probiemer med a gjenkjenne Ragnhild Kigen
som skolejente i Vignett nr. 11. Av de 67
riktige svarene som kom inn, har vi trukket ut disse som har fátt tiisendt hvert
sitt lodd i Pengelotteriet.
Irene Back, Flateby
Elsa Enger, Kirkebygden
Gunnvor Steen, Kirkebygden
Forholdsvis iett gjenkjennelig pa bildet var kanskje Ragnhiid Kigen, ilk seg
sjøl som hun var. Denne nØtten tror vi
kanskje blir vanskeligere a knekke. Dersom du gjenkjenner denne kjekke skolegutten, sã skriv til oss, eiier ring tlf.
92 60 04 (mrk. nytt nr.) innen tirsdag morgen. Vi trekker ut tre personer som far tiisendt hvert sitt lodd I Pengeiotteriet.

STIKKORD:
Bosted: Ytre Enebakk.
Yrke: Lrer.
Alder: Meliom 40 og 50 fir.
Hobbyer/interesser: Ungdomsarbeid.

AVIS EN KOMMER

Neff #iop Plaftlegiff
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Tenk deg situasjonen: Du
sitter last i et fremmed land
med en fundamentalistisk
religion. Du arbeider for
Statoil. I Norge har det vrt
revoiusjon, og landet er diktatur. Sammen med et fâtaii
andre nordmenn, spredt
over hele landet, er du tvunget til a bli der. Du kan ikke
reise hjem pga. forhoidene I
Norge, der eksisterer ikke
Statoil lenger og seiskapets
funks Jon er overtatt av myndighetene I det landet du
jobber i. Hvilke elementer
av norsk kuitur vile du i en
silk situasjon be om a fà behoide?

ter, og ogsâ gi forstáelse fOr krav
som innvandrere og flyktninger
kommer med - ofte beskjedne i
forhold til det de tre lrergruppene kom fram til som helt nØdvendig for a ha en noenlunde tilvrelse I et fremmed land med
annen forfatning og annen religion.

Dette var problemstillingen
Enebakk-lrere fikk seg forelagt
da de forleden deltok pa et kurs
om flyktninger og innvandrere i
herredsstyresalen. Kurset var tilrettelagt av flyktningekonsulent
Hassan Boukioud.

- Deter enna et stykke fram fØr
de fØrste tlyktningene kommer
til Enebakk. Mye skal legges til
rette for at de kan M en best mu-

I forbindelse med ovenfor skisserte situasjon ble lreme delt i
grupper, og det skulle vise seg at
listen over hva man vine bringe
med seg av sin egen kultur ble
lang for alle grupper, til tross for
at man i utgangspunktet fikk beskjed om at man fikk diskutere
seg fram til fern forskjellige ting.
Gruppeleder skulle i sin tur
forhandle" med regjeringsrepresentant om kravene. Hassan
fungerte som denne og snakket
sitt eget sprâk. Annen foredragsholder var tolk. Et meget nyttig
rollespil som fikk deltagerne til
A fØle noe av den frustrasjon og
usikkerhet innvandrere og
flyktninger ma oppleve i forhold
til motet med norske myndighe-

Foreleser pa kurset var Steven
Meglitsch, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Han er sekretr i kontaktutvalget mellom
innvandrere og norske myndigheter. Meglitsch tok for seg emnet: Kultur og mote med norsk
samfunn, og innvandrere/flyktninger. Etter lunsj var emnet Minoriteter og skoleverket.

lig mottagelse og beste mulige
forutsetnInger for a kunne trives
og fungere i Enebakk. Boliger er

Ordforeren om alpinanlegg:

En ide av mange
Enebakk bØr sikre seg omrãdene rundt forsvarets
anlegg pa Svartàs, dersom man blir tilbudt a overta
bygningene nãr anlegget etter all sannsynlighet blir
lagt ned til neste âr. Omradet egner seg ypperlig for utbygging av et alpinanlegg, mener Haivar Toft, og pãpeker at det ikke finnes noe alpinanlegg i Østmarka sa
Iangt.
Et sllkt anlegg kan bli en inntektspost for kommunen dersom
det blir skikkelig drevet, mener
Toft. Na.r det gjelder eierforholdene i omradet, er det Staten
v/Forsvarsdepartementet som
eier Ca. tre mâl pa toppen av ãsen
hvor an.legget ligger. Omradene

ned mot Bindingsvann ligger i
sydenden av RausjØ skog, og eies
av Oslo kommune.
ForelØpig har vi ikke ftt noe
tilbud om a overta Forsvarets
Stasjon Enebakk, sier ordfØrer
Ka.re KjØlle. Men det er riktig at
ordfØrer og radmann har vrt i

en grunnleggende betingelse
som ma vre til stede. Hassan
arbeider nâ med en integreForsvarsdepartementet og bUtt
orientert om at mellom 6 - 15
stasjoner planlegges nedlagt,
deriblant Stasjon Enebakk.
Sannsynligvis blir utstyret demontert ved arsskiftet. Bygningene vii da bli overlatt staten,
som i sin tur antagelig vii tilby
disse til kommunen. Bygningene
pa Svartâs vii vre egnet til forskjeuige formal, et er tjenesteboliger. De ligger f.eks. brukbart
til 1 forhold til vei.
- Er ikke ideen om et alpinanlegg
god?
- PU det sier jeg verken ja eller
nei, sier KjØlle.
- Ideen er en mulighet av mange.
Jeg Ønsker ogsâ a se andre ideer.
Omradet egner seg for restaurantnring, kombinert med alpinanlegg.

ringsplan som skal vre klar i
begynnelsen av april. Han har
ogsa utarbeidet.

VIG N EU

Den uorgani*serte ungdommen
I

Vi fortsetter var artikkelserie om -den uorganiserte ungdommen>>, eller mer korrekt: Enebakkungdoms fritidstilbud utover idrettslag, skolemusikk og annet foreningsliv
Av bygdas tre ungdomsklubber, var det Kirkebygden som kom

sist i gang. Det skjedde like oppunder jul 1980. Det var foreidre som
tok initiativet til ungdomsklubb i Kirkebygda. De Ønsket a fà i
stand et alternativ til Bussbua - eller Villa Bakke som den senere
er butt kalt.

Kirkebygden ungdomsklubb
Kirkebygden ungdomsklubb startet opp i desember 1980. Det var Ella
Wenli og Elsa Staberget
fra Enebakk •Husmorlag
som tok initiativet. De
satte opp plakat pa Bakkebua med invitasjon til
mote pa Gamle Herredshuset. Oppslutningen var
enorm. Mest ungdom,
men ogsâ en del foreldre.
Der og da startet det hele.
Det ble valgt et interimsstyre bestàende av:
Ella Wenli, Elsa Staberget, Roger og Anne
Gundersen og Tove Hagen.

det med 8 legge guivet og dele av
med vegger etter avtale med brukerorganlsasjonene, nemlig ungdornsklubben og piso1k1ubben
som ogsá fikk lokaler 1 2. etas'e
over bra.nnstasjonen. Resten av
arbeidene med lokalene skulle
kiubbene greie selv, det gjaldt
el-installasjoner,
innredning,
malmg etc. Det kom i stand avtale med Ungdomsskolen om at
enkelte clever fikk fri for a vre
med og sette i stand klubbens lokaler pa dagtid, saxnmen med
folk fra vedlikeholdsavdelingen i
kommunen.
Stor dugnadsrnnsats ble nedlagt i arbeidet med istandsetting
av lokalene. Primus motor i dette
arbeidet var Roger Gundersen,
forteller Ella Wenli.

Det ble nâ sendt Ut SkriV til alle
elevene pa barne- og ungdomsskolen, og man gikk ogsá Ut i 10kalavisene. Resuitatet var overveldende og oppslutningen stor,
forteller Ella Wenli. Fra fylket
fikk man 20.000 kroner i stØtte
gjennom et spesielt prosjekt kalt
<Ungdomsklubb som forebyggende nrmi1jØ. Klubben fikk
ogsá i oppstartingen 4 200 kroner
fra kommunen. For disse pengene ble det kjØpt inn bordtennisbord. Klubbens aller fØrste tilholdssted ble gymsalen pa Enebakk ungdomsskole. Der fikk de
leie gratis 1 gang i uka. Gamle
herrecLstyresalen ble ogsá forsØkt brukt som kiubblokaler et
par ganger, men det var ikke helt
vellykket, sier Ella Wenli.
Gymsalen pa Ungdomsskolen
var derfor tilholdsstedet helt
fram til vi var sprø nok til a sØke
om
Edruskapsdirektoratet
100 000 kroner til ungdomstiltak,
forteller Ella. - Og jammen fikk
vi belØpet. Det var ingen andre
som hadde sØkt.

Kommunal kiubbleder

Nye lokaler

Na gikk vi ut og ba om a ía benytte 2. etasje av brannstasjonen
til kiubblokaler. Davrende kulturkonsulent Nils-Petter Wiik og
et samlet kulturstyre sto bak oss
i arbeidet med a fá sikret disse lokalene. Vi matte sta pa og kjempe for a ía brannstasjonen, sier
Ella, og det kan Roger Gundersen bekrefte. I mldten av september 1981 demonstrerte vi med
plakater og slagord utenfor
brannstasjonen. Vi mØtte ogsa
massivt opp i herredsstyresalen
da saken ble behandlet der. Og
lokalet fikk vi, sier Roger.
Etter hvert var kommunen meget hjelpsomme og positive, og vi
fikk god hjelp i arbeidet med a
sette lokalene i stand.
Samarbeid

AvdelingsingeniØr Sverre Netting var byggeleder for prosjektet. Folk fra vedlikeholdsavdelingen i kommunen patok seg arbei-

11982 kunne ungdomsklubben
flytte inn i de nyc lokalene. Roger Gundersen var da kiubbleder, siden overtok Hanne Oppegaard, og litt senere fikk klubben
sin aller fØrste kommunalt ansatte kiubbleder pa halv stilling.
Han ble avlØst etter kort tid av
klubblederensom ble delt mellom Flateby og Kirkebygden
ungdomsklubb. Denne modellen
var ikke srlig vellykket, og
Hanne Oppegaard overtok igjen,
denne gangen som kommunalt
ansatt kiubbleder pa halv stilling. HØsten 1984 ble Kai Svarthol ansatt som klubbleder pa
haiv stuffing. Han sluttet v.ren
1987.
God aktivitet

Kirkebygden ungdomsklubb
har i dag 70 medlemmer og holder fortsatt til i lokalene i 2. etasic over brannstasjonen og kommunens vedlikeholdsavdeling.
Kiubben holder âpent tre kvelder i uka; mandag, onsdag og fredag. I tfflegg er det miniklubb for
ungdom opp til 13 âr annenhver
sØndag. I tulegg til dette har
klubben en avtale med Kai
Svarthol om leie av lokaler i Enebákk Sportssenter A/S hvor
kiubbens selvforsvarsgruppe trencr. Denne gruppa har Ca. 20
medlemmer. Klubbledere fra 1.3.
i ãr, er Odd Willy Larsen som har
fulgt klubben gjennom mange ar,
og Grete SpjØtvold. Klubbformann er Even Ralger.
I september i fior gjenapnet
klubben etter en periode med
oppussing. Ogsa i denne forbindelse var Willy larsen en sentral person som sto pa for a ía
klubben ferdig til gjenapning.
Onsker mekkegruppe

ForelØpig er ikke andre grupper i aktivitet i klubben cnn selvforsvarsgruppa. Mandag og onsdag er ãpne klubbkvelder, fredag
er det disco. Kiubbleder Willy
Larsen forteller at ungdommen
gjerne Ønsker a komme i gang
med en mekkegruppe, men fore-

Selvforsvarsgruppene I klubben har vcErt popukEre de siste ârene. Her fra et klubbmesterskap.

lØpig mangler klubben tilholdssted for silk aktivitet. Det har
vrt en slik gruppe i klubben
tidligere, men en forutsetning for
at dette skal bli vellykket er at
man har et innendØrs tllholdssted. - Vi Ønsker ogsa a sette i
gang med annen gruppevirksomhet, sier Willy, men plassen i
klubben er dãrlig. Foruten discoavdelingen er det bare plass til
bijardbord og bordtennis.
Kirkebygden ungdomsklubbs
lokaler er pa til samrnen 120
kvm. Lokalene er inndelt i spillerom, discoavdeling, kjØkken, et
mindre oppholdsrom og toalettavdeling.
Større plass

I forrige LTB var det satt av
midler til nyc lokaler for klubben.
En komite bestaende av representanter for kommunens adminIstrasjon, politikere og klubben var nedsatt for a arbeide
med saken, og de kom til at den
beste lØsningen, som ogsa var i
trad med ungdommens eget ønske, vifie vre a la ungdommen
overta vedhkeholdsavdelingens
lokaler i 1. etg., og bygge nyc lokommunens
kaler
til
vedlikeholdsavdelmg. men na er
pengene til dette formâlet tatt Ut
igien av LTB, og klubben ma belage seg pa a kiare seg med de lokalene de har 1 overskuelig
framtid.
Turer

Det har vrt god aktivitet i
Kirkebygden ungdomsklubb et-

ter at den gjenápnet i september
i 1or etter en oppussmgspenode.
I løpet av vuntersesongen har
klubben hatt to slalãmturer til
Noreell. - Det har vrt god oppslutning om disse turene, forteller kiubbleder Willy Gunder-

sen. Kiubben har dekket reiseutgifter for medlemmene, mens
ungdommene selv har betalt
dagskortet UI slalâmbakken.
For den nrmeste framtid har
klubben ingen planer om nyc
aktiviteter.

Dette Roster det
I lØpet av de siste tre ärene
har kommunen investert fØlgende summer i Kirkebygden-ungdoms uorganiserte'
fritid:

1985
LØnn i faste stillinger:
81400, annen lØnn: 813
kroner, driftstilskudd:
47 000 kroner. Totalt
brukte kommunen i 1985
127 000 kroner til lØnfinger og drift av Kirkebygden ungdomsklubb.
1986
LØnn i faste stillinger: kr
55 000, annen lØnn kr 80 (det
var budsjettert kr 6 000),
driftstilskudd: kr 50000. Totalt brukte kommunen i 1986
kr 117000 til lØnninger og
drift av Kirkebygden ungdomsklubb.

1987
LØnn i faste stillinger: kr
48000, annen lØnn: kr 19 000,
driftstilskudd: kr 55000. Totalt brukte kommunen i 1987
kr 135 000 pa lønninger og
drift av Kirkebygden ungdomsklubb.

1988
LØnn i faste stillinger (klubbleder): 0 (Dette henger sammen med den foreslatte flyordningen med ungdomssekretr ved kulturkontoret. Sekretren skal bl.a. fØlge opp/kurse/veilede deltidsiedere i
kiubbene), annen lØnn: kr
70000, driftstilskudd: kr
50000. Totalt har kommunen
satt av kr 132 000 til lØnninger
og drift av Kirkebygden ungdomsklubb i 1988.

VIGNETT

En D ilandsby i
Hese hanegal akkompagnert av tâkelurlignende
lyder fra vannbøfler vekket meg en tidlig morgen.
Med smale Øyne tittet jeg over teppekanten i rommet. Nár flammene steg som høyest kunne jeg se deres hâr var skjult under kunstferdig oppsatte handkher, og at lange skjørt satt stramt rundt de slanke
kroppene. Sakte erindret min morgentrette hjerne
hvor jeg befant meg. Jeg var ved regnskogen i Xishuangbanna - et omrâde I sørvest Kina nr grensa
til Laos og Burma. Dagen I forveien hadde amenkanske John og jeg kommet sykiende til denne hue
landsbyen, og ble tilbudt it sove hos en daifamilie
om natten.
Jeg kom humpende med sár
bak til Xishuangbanna allerede i begynnelsen av januar, og
humpende er klart det rettet.
Tre dager hadde det tatt fra
storbyen Kunming med en
buss som stanset nâr det best
passet den selv. Men i dárlig
humØr kunne man likevel ikke bli. Som ailtid pa kinesiske
kommunikasjonsmidler var
det mange uventede episoder
som dukket opp, dessuten var
utsikten bade skremmende
og flott. Over hØye tell kjørte
vi pa smale, bratte veier, og
etterhvert som vi la kilometer
etter kilometer bak oss, ble
det grØnnere og varmere
utenfor vinduet. Fremme i
Xishuangbanna skulle klimaet vre subtropisk, og ifØlge
guideboka bade tigre, aper og
elefanter leve. Noen av disse
dyreartene kom nâ ikke meg
for Øyet, bare ná og da en ape i
band. Januar var heller ikke
mâneden da klimaet bare virket suptropisk, og sene kvelder og netter krevde tykke
gensere og sovepose.
Markedsgatene vitnet likevel om at det var et fruktbart
omráde jeg befant meg i. Det
var ananas, mango, papaya,
pamela, bananer og grapefrukt - alt tilgjengelig for en
svrt billig penge. Store skatter av andre yule vekster skulle jeg ogsâ ganske raskt oppdage Xishuangbanna hadde.
Her var utallige urteslag,

enorme palmer og hagenvillaer som slynget seg i de utroligste farger nedover husvegger, store busker bar
hundrevis med dyprØde hawaiiroser og julestjerner, og
pa sma vann duvet rosa og
hvite liljer sammen med digre
tallerkenhignende
blader.
Gummitrr kunne ogsà beskues, men disse hadde for
Øyeblikket sin ârlige tremâneders pause da ingen saft kom
ut.
Hankineserne lever det bare en del av i den litt stØrre byen Jinghong, ellers er landsbyer og utenforliggende omrâder fylt av fargerike minoritetsgrupper. I alt lever 24 av
landets 56 ulike grupper her,
og disse har alle sine egne
klesdrakter, kultur og ofte ogsâ sprák. Majoriteten av befolkningen er dai, og det var
hos en familie fra denne mlnoritetsgruppa at John og jeg
fikk ovematte i slutten av januar.
En dailandsby ved
regnskogen

Pa skranglete, kinesiske
sykier trákka vi avgârde, tidhg en morgen. Veien var enna
ikke opplyst, men pa de smâ
jordstykkene som lâ tett i tett
var allerede aktiviteten stor.
Digre, klumpete vannbØfler
dro hjemmeiagede treploger
pa vannfylte, leirete flater, og

bak kom barbeinte menn med
sole til knrne og dirigerte
fart og retning. Andre steder
var dette arbeidet unnagjort
og kvinner satte nevestore
bunter med grØnne planter
ned i jorda.
Pa ettermiddagen nádde vi
regnskogen, eller en hiten daiiandsby rett før regnskogen.
Her, i en liten skyggefull dal
balanserte et tyvetalls hus pa
paler. Pa verandaene satt
kvinner og renset grØnnsaker,
gjorde hándarbeid - eller annet, og ute pa steinete, smale
stier mehlom bohigene lekte
skitne unger. Jentene var pa
tross av sin unge alder kledd
som sine mØdre i lange, trange bomuhlsskjØrt, og noen bar
smá barn i store hándklr pa
ryggen. Men denne byrden sa
de ut til a vre vant til og det
hemmet dem hite i leken med
de andre. For Øyeblikket var
det badminton" de var opptatt med og dette ble oppflnnsomt spilt med store bananbiader og noen konglehignende saker som ball.
Lang tid tok det ikke for alhe i landsbyen visste det var
kommet utlendinger, og snart
var vi omringet av vennhig
nysgjerrig lokaibefolkning.
Spraket stoppet som sa mange ganger tidhigere alle dyptgáende samtaler og meningsutvekslinger, men vi hadde
etterhvert butt fhinkere til a
kommunisere med kropp og
grimaser, og snappet derfor
fort opp at de spurte om vi viile ovematte. Nei var det ikke i
var munn, og med unger,
bikkjer, bestemØdre og tanter
pa slep ble vi dratt med til et
av disse husene med for oss
svrt ukjent arkitektur. I
underetasjen" holdt griser,
hØner, vannbØfler, ender og
bikkjer til. Deretter fØrte en
trapp oss ovenpá til en stor
terrasse der kom ble tØrket i
solen. Ogsâ her trippa et par
hØner omkring, en ape ble
hoidt i band. Noen merkelige,

fargerike fugier jeg aldri har
sett maken til tittet ut av sma
bur. Trolig hadde nok disse
sistnevnte sine slektninger
oppe i regnskogen.
Inne var det et stort, mØrkt
rom uten vindu, og til a begynne med sa det hele umøblert ut. Etterhvert greide jeg
likevel a skilie ut noen madrasser langs veggen, et Ca. 30
cm. hØyt bord og noen trekrakker. Dessuten var det et
ernsyn, en stor kassettspiller
og en hiten, tilsota vedovn.
Kassettspiileren skuhle det
snart vise seg kom hele landsbyen til gode. Med jevne mellomrom skrudde mannen i
huset spihieren pa og sendte
lyden ut over landsbyen pa
store hØytalere. Enkelte ganger tok han ogsa mikrofonen
og sa noen setninger pa dai.
Kanskje var det noen beskjeder, noe om vret eller hva
som var pa fernsyn om kvelden.
Rundt ilden

Ikke lenge etter vi hadde ankommet begynte forberedeisene
til middagen, og med kurven pa
ryggen gikk kona i huset ut for a
samie noen grØnnsaker. Disse ble
vasket i elven og stekt med masse ohje over den svarte vedovnen.
Ris fyltes i smá boiler fra en flettet kurv khedd med stoff, og det
hele ble fortrt sittende pa sma
krakker ved det hue bordet.
Foran ovnen var det en hiten
flekk med sement istedenfor tre,
og her ble en ild gjort opp etter at
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Xishu ngbanna
var det et syn som ikke helt
kunne forenes med min norske tenkemáte.
Vi gikk opp i regnskogen
den dagen. Pa bambusbroer
balanserte vi over klukkende
elver, og rundt omkring kunne vi nyte synet av vekster jeg
tidligere bare har sett i bolighus. Forskjellen var at de her
var mye stØrre og at de i motsetning til hjemme var helt
gratis.
Men fremtiden
Om etterrniddagen forlot
jeg den hue landsbyen. Lang
tid hadde jeg ikke tilbrakt
der, og spraket hadde hindret
meg fra a vite noe om deres
tanker og meninger. Likevel
hadde det siste dØgnets opplevelser og inntrykk gitt meg
noe a tenke pa. FØrst og
fremst var det dette at menneskene virket sà knyttet til
hverandre. De levde sitt liv
der oppe ved regnskogen og
delte det som matte komme
av sorger og gleder, byrder og
goder. Nâr eksempelvis et
nytt hus skulle bygges sâ det
Ut som alle var i aktivitet,
gamlefar, unger, koner og
menn. Noe kunne alle bidra
med, og kjØttet Ira den nylig
slaktede oksen ble delt mellom husstandene.

solen var forsvunnet og temperaturen var simket. John og jeg satte oss pa de smà krakkene og
stirret inn i flammene etter màltidet, og utover kvelden, nàr alle
de daglige gjøremàl var unnagjort kom ogsà familiemedlemmer og varmet sine hender og føtter. Det var da vi skulle hatt mulighet til a diskutere, fortelle om
vàre ulike levevis, men det matte
begrenses til smil, fakter og
hãndtrykk. En bunke med prospektkort Ira landet der oppe i
nord ble sendt rundt, og vakte
stor interesse - bade hos familien
og naboene som tittet innom.
Om natten là vi tett i tett pa
madrasser pa gulvet. jeg, John,
bestemor, ei tante, foreidre og to
unger.
Hundeslakt og regnskog

Et ustemt kor bestáende av
de ulike fugle- og dyrearter i
underetasjen vekket meg den
pàfØlgende morgen, og snart
ble dette akkompagnert av
kinesisk opera over høytalerne. En tur pa landsbyens toalett var nØdvendig, men pa
veien ned langs elven kom jeg
til min store forskrekkelse
midt opp i slakting av en
hund. yel visste jeg at de her
ikke hadde et slikt forhold til
hunden som hjemme i Norge.
De var verken vaktbikkje eller kjledyr, tassa bare magre
rundt omkring i landsbyen og
giorde sjelden noen fortred.
Jeg visste ogsà daibefolkningen spiste hurid, men likevel

Noe latmannsliv lever de
helt klart ikke. Kvinnene som
energisk banker familiens toy
rent nede ved elven vitner om
det. Dessuten ma det bli
svrt lite privatliv, om de sã i
det hele tatt har floe. Likevel
trorjeg, sànn ved a ta en rask
titt utenfra, at disse menneskene lever et mer
"ukomplisert' liv enn de fleste av oss. De har fremdeles
mulighet til a fØlge sin egen
rytme, uten statusjag og materialisme.
Men for hvor lenge? For bare et par ár siden var hele Xishuangbanna stengt for utlendinger, ingen turister med
fotoapparat, penger og vestlige goder kom inn. De levde
sitt liv som de trolig har gjort i
lang, lang tid forut, og snart
fyltes bussene Ira Kunming
med eventyrlystne ryggsekkturister. Her var det varme,
f1ott natur, hyggelige mennesker og en rolig, enkel livsstil.
Pa samme mate som turistene àpnet Øynene for omràdet sà lokalbefolkningen pa
de mest besØkte stedene muLigheten til a tjene penger pa
de skuelystne. Snart dukket
det restauranter opp med engelske skilter og meny pa
samme spràk.
Fremdeles kommer bare individuelle reisende til Xishuangbanna. For gruppeturer er
det for kronglete a komrne
frem og hoteller av hØyere
standard finnes ikke. Men
planer legges, og trolig ligger
det om ikke sà aitfor lenge en
flyplass i Jinghong. Da er mye
endret, og den lille landsbyen
oppe ved regnskogen vil kanskje beskues av gruppeturis-

ter som ankommer i jeep og
har fotoapparat pa magan.
Befolkningen vil trolig selv
vre med pa det som skjer.
De VII Se muligheten til a tjene summer de tidligere bare
kunne drØmme om. Men hva
de mister er kanskje vanskehg a se med det samme.
Jeg tràkket videre, forbi andre smà landsbyer og jordlapper der smá gutter passet store flokker med vannbØfler. Mine tanker om Xishuangbannas og den bile landsbyens
fremtidige skjebne hadde senket humØret noen grader. Det
hadde jo vrt sa fint a se at
det fortsatt er mulig a leve sà

enkelt og rolig i takt med naturen. Samtidig matte jeg bare innrØmme at det med mm
eventyrlyst var kanskje med
pa a Ødelegge deres kultur
ved a oppsØke steder som dette.
En utvikling ma skje her
som over alt ellers, sa jeg
overbevisende til meg selv.
Noen overfiod lever de jo ikke
i akkurat, og sedlene turistene vii legge igjen kan vel ogsa endre mye til det bedre.
Jeg tràkket mer energisk,
bort Ira regnskogen mot Jinghong og nye uvante opplevelser.

Marianne

VIGNEU

Studietur til Berlin

ner pr. elev, da er alt inkludert.
Elevene har státt pa for a spare,
de har hatt kakesalg pa skolen,
hatt skolefester osv. for a legge
forholdene til rette Økonomisk.
- Vi har ogsa hatt besØk av
øyvind Johansen fra informasjonssenteret i Postsparebanken
i dag, forteller elevene, - han hadde med seg masse informasjonsmateriell til oss, og vi flkk en
bankbok liver eneste en av oss
som skal reise med 25 kroner pa,
flott ikke sant?
Berlin tut gut

Etter hvert som elevene forteller, stiger reisefeberen. De blir
ivrige, blanke i blikket og rode i
'kinna Ikke tvil om at de gleder
seg veldig. Det er nesten a en far
•lyst til a sin følge, men vi Mr bare
•Ønske elever og Irere en riktig
god reise ogrslutte oss til slagbr
dét som svever oer Etiebakk
ungdomsskole for tjden. BERLIN TUT UT!

BEGRAVELSESBYRAER

Ski
13cgrivclscsbvr
CHRSTENSRUD EFTE 1.

Berlin, her kommer vi! Berlinkomiteen: Magnhild Vistnes, Arne StorstrØm, Ingeborg Teigland,
Glenn-Ove Gran, Ørjan Lag og Dag-Kristian Olaisen.
I morgen reiser fire niendekiasser, Ca. 80 elever fra
ungdomsskole
Enebakk
sammen med sju lrere, pa
studietur til Berlin. En uke
blir de borte, og de har et tett
program pa denne turen.
Pa Enebakk ungdomsskole har
det vrt travie dager. Alle tire
niendekiassene skal reise til
Berlin.
- Fra bØrjan av var det meningen at det bare var tyskgruppa
som skule dra, men etter hvert
spredte lysten seg ogsá blant de
andre elevene, sâ ná drar vi alle
sammen. Vi i tyskgruppa har
hatt fØrstehjelpskurs for de anthe, forteller elevene i Berlin-komiteen>. - Vi har til og med vrt
lrere for lrerne. PA spØrsmál
om de ikke var litt engstelige for
A dra til Berlin med tanke pa hva
som tidligere hadde hendt unge
norske jenter der nede, var svaret
nei.
- Vi har nok tenkt litt pa det,
og vi har fâtt hØre det, men Berlin er vel ikke noe verre enn Oslo.
Det er mye mer politi ute pa gatene der nede, dessuten har vi
fâtt strenge ordre om at vi aidri
ma gâ alene, vi skal vre minst
tre sammen.
Skolebesok

- Har lIe foreidrene ogsà vrt
like positive?
- Ja, nesten alle, - svarer Ingeborg og Magnhild fra komiteen.
- Hva.skal dere gore der nede?
- Vi skal besØke skoler der
nede. Vi deles opp i tre puljer
som skal besØke tre gymnas. Der
skal vi fortelle om Norge og om
den norske skolen, selvfØlgelig
pa tysk Elevene der nede skal
igjen fortlle oss om hvordan det
er a vre skoleelev i Tyskland.
Mottagelse

- Vi skal ogsá i mottagelse hos
borgermesteren i Berlin, - kan
Mae StorstrØm fortelle, han skal
holde tale for borgermesteren, og
kjenner vel spesielt derfor sommerfugler i magen.
De skal ogsã ha fotball-, volleyball- og handballturneringer med
de tyske elevene.
Besek I Ost

- Vi skal ogsá pa dagstur til

øst-Berlin. Der skal vi bl.a. besØke et diskotek. Det gleder vi
oss til. Det skal bli spennende a
se hvordan det er i øst sammenlignet med hvordan vi har
det, - ivrer tyskfarerne.
Hva gleder dere dere mest til?
- Alt, det skal bli spennende a
mote de tyske elevene, og fA oppleve Berlin sammen med alle de
andre her, artig skal det bli a ía
praktisert tysken ogsâ.
Forste gang

- Vi skal ikke bare ha det goy -,
bryter Grete Lkchert inn, det kreyes hardt arbeid bade fØr og etter.
Grete Lächert er primus motor
for foretagendet. Hun er godt
kjent i Berlin, og som vi alle vet
har hun organisert turer dit ned i
flere fir.
Hun forteller at det er fØrste
gang en slik reise blir foretatt i
skoletiden som et ledd i et studieopplegg.
- Her pa skolen har det vrt en
meget god interesse for tysk som
valgfag. Faktisk har 80 prosent
av elevene valgt det. Det blir derfor veldig morsomt a se hva elevene har lrt. Vi blir borte en
uke, og i den uken har vi et veldig
tett program. Vi skal bo pa pensjonat der nede, om vi Mr tid til a
sove i sengene vare, det for tiden
vise, ler hun.
RikI program

Berlin er valgt til Europas kinturby I ár, sa det er spesielt mye
der nede na. Vi skal bl.a. pa et
stort cirkus. En dag skal vii Europas største innendørs badeanlegg. Vi skal besØke skoler, pa
mottagelse hos borgermesteren,
vi skal en dag til øst. Der skal vi
se militrparade, se regjeringsbygningen, og for aller første
gang skal vi M besØke et diskotek.
Vi skal pa museer, i kirker, og
vi skal besØke Sachsenhausen.
Elevene har arbeidet meget
grundig med dette prosjektet.
Det er blant annet laget sroppgaver. De har laget et lottospill med bilder fra severdigheter i Berlin osv.
Dagbok

Hver elev skal fØre dagbok
mens de er borte, og en av elevene har som spesiell oppgave a fØre en meget nØyaktig dagbok

over alt de foretar seg. Denne
skal brukes for a fortelle foreldrene pa et foreldremØte etter
hjemkomsten hva de opplevde.
Alle sammen skal ogsa ga ijennom hØflighetskurs fØr vi reiser,
ler lrer Grete.
Turen kommer pa Ca. 2 000 kro-

Asenvn. 3, 1400 Ski
Telefon 87 30 60
Vakttelefon
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byrâ
gjennom 60 Sr

KUNNGJORINGER

DaIeIjerdingen
Nsanitetstorening

avholder mote pa Granly mandag 11.4. kl. 19.00. Distriktslege Torgeir Landvik holder foredrag om AIDS. Utlodning. Bevertning.
Dalefjerdingen Sanitetsf.

Kirkebygden
sanitetsiorening
skal ha loppemarked 7. mai. Vi trenger lopper - vi henter.
TIf. 92 63 33

Ekstraordinawt ärsmøte
i Enebakk idrettsforernng avholdes onsd. 20. april Id.
19.00 pa Streiflnn.
Til behandling foreligger: Vaig, regnskap.
Styret

0

ENEBAKK KOMMUNE

Regulering

Iht. plan- og bygningslovens 1 27-1 kunngjØres med dette at bygningsràdet har 1. gangsbehandlet et privat forslag til reguleringsplan for Knut Enger nringsomrádet' pa Gran, Ytre Enebakk.
Planomrádet omfatter eiendommene gnr. 91 bnr. 622,
636, 640 og 660 og er Ca. 900 daa hvorav Ca. 50 daa er regulert til nringsvirksomhet og ca. 35 daa til grøntbelte.
Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn pa Teknisk
etat, Kommunehuset i Kirkebygden, i tiden 15/4-88 15/5-88. Eventuelle merknader til planen ma sendes
skriftlig til Enebakk bygningsrad, poststemplet senest
15/5-88.
Enebakk bygningsrad

RELIGIOSE MOTER

BETEL
SØnd. 10.4. kl. 10.00: SØndagsskole. K!. 18.00: Anne Torp. Offer til IBRA
radio.
Onsd. 13.4. kl. 19.30: Ludvik Karisen og repr. fra
Evangeliesenteret. Offer
til Sentrene. Alle velkommen.

Misjonshuset
Moteserie
5. - 10. april
Møtertirsd. - fred. 19.30.
LØrd. 16.30: BesØk av
Kristenrussen fra
Drottningborg.
LØrd. 20.00: Ungdomstreff.
SØnd. 18.00: Avslutn.samvr.
Stein Vidar Lund og Jan
Erik Sveistrup blir talere.
Se omtale i dagens avis.
Alle hjertelig velkommen.
KUNNGJØRINGER

Fotoklubb?
Er det fotointeresserte i Enebakk som kunne tenke seg a
vre med og starte en fotoklubb?
I sá fall ring enten Svein Garden, tlf. 92 48 03 eller Oddvar
Book, tlf. 92 47 08, innen 20/4.

r

SLANK
MED
LIBRA
Nye kurs starter
i april.
Ring

L

Ella Weith til. 9293
39
LIBRA - KURSB1 SOM LEGER ANBEFALEF,

STILLING LEDIG

Vaskebjeip Ønskes
4 timer liver 14. dag. "God betaling>. Henv.
92 63 42 e. kI. 18.00

Akershus - Enebakk
Ved Enebakk ungdomsskole
er stilling ledig for spesialpedagog 6 tiu. lagt til fredager.
Spesialpedagogens oppgave
blir a medvirke til integrasjonsprosess for funksjonshemmet elev.
Tilsetting Ut skoleáret
1987/88.
LØnn og arbeidsvilkâr etter
gjeldende avtaler og regelverk.
For nrmere opplysninger
ring rektor, tif. 02/92 60 50 eller skolesjefen tif. 02/92 60 60.
SØknad sendes snarest, og Senest innen 15.04.88 til Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk.
Skolesjefen

VIGNETT

STILLING LEDIG

DROSJER

-I

Do

HUSK BILAUKSJON

Hünnebeck GmbH erden ledende /everandorav
forskaling, sIll/as og mid/er/id/ge hal/er pa verdensmarkedet.
Hünnebeck Norge A/S er et datterse/skap i Hunnebeck-gruppen.

ASKIM
BILER
ALLE
PRIS K LASS ER

COMFORTBUTIKKEN

NB! Hver fredag kI. 18.30

Til vàrt hovedlager sØker vi

med installasjonservice
SKI STASJON
EJ

Provekjøring og besiktigelse hver dag

LAGERMEDARBEIDER

STEDET FOR DET GODE BILKJOP!

Arbeidet vii bestâ i h/indtering av vãre forskalings- og
stillasprodukter. Truckførerbevis Ønskelig.
Kan du tenke deg a bli en av oss heldige som slipper a
stampe inn til sentrurn, sà ta kontakt med var driftsingeniØr Svein Erik Uggerud, pa tif. 02/92 50 60.

TILE 88 0896

___Jr

KJEPPEST
BREDA
Annonsering

markeilslØring

Hunnebeck Norge A/S.. Gran Industriomrâde
N - 1914 YTRE ENEBAKK

N,

EIE

Tor Veiteberg A/S
Aut, rorleggertirma
BREDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI
Oó
TELEFON 87 36 06
TELEFON 87 08 28

I

er aktiv

IM HUNNEBECK

Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34 527
DOGNVAKT
Edith og Erling
Rosenvi nge
Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
Mobiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DOGNVAKT

/

Tove Hagen
1912 Enebakk
Tit. 92 63 58
Mobiltlf. 094/95 547
DOGNVAKT

tZIijjnitt

I

-dill talerør
GULVSLIP

All

Ii,utt - MARKED

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

Fra den ene - til den andre
HAR DU NOE DU VII
Merk korivoluiien
Vignelt-marked
SEIGE - [hER KJOPE
NB. KUN FRI VAT
AN NON SERING

30.-

Kun kr

pr.

annonse

IiflIIett -marked liver onsclag

1

Eli
av 4 hnee KIokkerudsen
VIGN
I
Boks 62
I
EOCLJLL

Hardangerbunad

Salong 3+2+1

til saigs, rn/skjØrt og forkie. kr
5.000.-.
TIf. 9243 03

til saigs kr 500.-.

ON

---

Oqqu

Kontaktliriser
tilpasses

Timebestilhing:Ttf. 06/814391
LILLESTROM
KONTAKTLIPdSEIPdSTITUTT AIS
Storgt. 21 (Fjellberghjornet)
OPTIKER

OLAV KJOLBERG
GEIR KJOLBERG
M.N.K.F - M.N.O.F

TIl'. 92 43 03

det gjelder
glass . . . .
—4.
Alt
do re r
og vinduer
til rimelige
priser. Spell.

OPTISK SYNSPROVE,
Optiken SSYSTEIN KROGH

Alt I glassarbeid
utf ores.
KVIKKRENS!

Rens mens du
handler pa senteret
.Jajaama S 90
Grendesenteret, 1911 Flateby

Tit. 02/92 83 74

0
/

RING

0&8147 33
06/81 6838

Lilestrgm
Vindu & Glass A/S
(TIOL VILLA GLASS A/S)

Heig- og nattservice tlf. 06/8175 57

Jembane0t, 24 (vol vyNehvsI) 2000 UVestpm
1)B808 . V1NDIJER SPOT ALT I GLASS

Se Or utstiffing
av sanht&rUtstyr kjakkeninnredning og
baderomsmebler.
FLNANSIERING

fly eller brukt bil?
TA KONTAKT MED VAR
MANN I ENEBAKK
VIDAR HOLTOP
TIf. 87 07 60, priv. 92 70 71

Apent til kI. 22.00
1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10

FYRINGSOLJE

•

•AUTODIESEL•

TIf. 92 26 10

AUTOCO(

FORDSENTERET KJEPPESTADVN. 30, SKI .TLF. p107 SO

VIDEO - SNACKS - TOBARK - KIOSKVARER

AUT VVS RORLEGGEA

PARAFIN

Awuk
t4iLf

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
KJOP AVG 805 FAGMANNEN RJOP VHS FIOS FAGMANNEN

Tenker du

FOLLO

1
j

Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter
Strømsv. 100, Strernmen
Tit. 06/81 45 97 — 81 4598

OPTISKE
as
Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 570524

FOLLOS STORSTE BILL [VEHANLIOFI b(cVLJD)

LaLekkkevi

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG

SKI

FRONTRUTE
REPARASJON
Vi reparerer skader pa
Deres frontrute, uansett
bilmerke, etter den kjente
<<NOVUS>> metoden. Dekkes
\vanligvis av Deres glass/orsikring
uten Ô betale
f
genandel,
W
RING OG BESTILL TIME SNAREST
sâ skaden ikke blir for gammel

Folio BilsenterA/S
Asveien 9, 140() Ski. TIf. (02) 87 21 65.

VIGNETT

[TEXACO

vi kan bil

TEXACO FLATEBY
V/TRANSPORT &
GRAVESERVICE A/S
TIf. 92 88 05 - 92 88 09

YAP

TILBUD:

0
01jeskift Pappson- og varebliepinntil5l

KR I

Ui

(Tilbudet gjelder Ut april)

TILBUD:

Felgep Ira Martins

•25 10

Ved kjøp av felger og dekk gratis omlegging.
For motorsykier: Omlegg og avbalansering.
Vi utforer smøring og service pao personbil,
vare- og lastebil, ogsá etter kI. 16.00 og lordager.
65 8 eller 13 punkts service.
Vask selv - hoytrykkssteamer,
Roma brusshop til fabrikkpriser.
Polser fra Oslohjemmenes Vel.
Vi forer alt av Bosch utstyr.
Ønsker alle nye
og gamle kunder velkommen.

01

VIGNETT

MURERE

FRISØR

RØRLEGGER

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE
Alt / mur- og pussarbeid.
hf. 92 63 46

JOHN

A. ANDRESEN

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mob, If, 094/11 747

1IiliuilL
IIIuhIE5FI1

Tit. 92 48 92

Jan M. Johansen

Erik Kjelgaard

Mur, puss,
peiser og fliser

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mettes llärdesign
Dame- og herretrisor
SaIg av hárpreparater og parfymearIer.
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

Siw's salong - Of. 028049
Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame- 09 herrefrisør
Apent: Tirsd., onsd., fred., lord.
Stengt: Mand. 09 torsd.

SPESIALFORRETNINGER

TØMMERMESTER
/

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

1114,,

', Lennestadvn, 5
1912 Enebakk

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

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Enebakk rØrleggerbedrift

Enebakk Markiseservice

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

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Fast pr/s
GLASSMESTER

Bygg- 09 tømmermester

BJORN BRIENNA

KVIKK RENS
If)
cz1t acz?.arna

Enebakk glass

1914 Ytre Enebakk
Telefon: 92 41 17
Mobiltlf. 094/30 878
OPPIJSSING
RE PAR ASJ 0 N
TILBYGG
NYBYGG

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 9246 13

ENTREPRENØR
Graving - sprengning - transport.
Kontakt oss!
Harald Vikan Entreprenørfor. A/S
FLATEBY
TLF. 92 81 17 9.00-16.00
TIf. 92 88 53 - 9285 25 etter 16.00
Mobil 094/55 519

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

Utsigts rammeverksted
Alt I innramming
Meda/jeskap og innrammede akvare//(rykk

1911 Flateby - tif. 9286 10
Ogsà kveldstid

VER

i

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

II. Freitag & Co
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bit - Elektro
Postboks 77. 1912 Enebakk - tit. 02/92 62 94

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Rolf Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

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

K.S Yrkeskiaw
Askimv. 1. 1820 Spydeberg
TIf. 02/88 81 54
Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

EL-INSTALLASJON

Strømshorg &
Enersen A/S

I

INSTALLASJONSFIRMA

KJELL BRENOJORD

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

I

El

6 Kjede—vautwise,te
elekt,oinstallato,e,

L.

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

CS Containerutlele
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m.
TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

SJAFØRSKOLE
Sandakers Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 87 37 10

Opplr/ng pa bil
Teorikurs - Fase II

Om nodvendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk.

TIf. 06/81 42 92

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk

Stein IJarre-llanssen

TANNTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

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

Grevlirigveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82

92 87 39
92 80 31

Kvelder, etter avtale.

BILFIRMA
Audi

Erling Rod A/S
1800 Askim

Alt i mat UI hverdag og fest.
Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 02/92 88 60
REGNSKAP

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Klasse A - Klasse B
Teorikurs - Kjøretimer

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria

A. NILSENS
BILSER VICE

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

TORNERUD - Askim

Kjop din nye el/er brukte bit hos oss.

TIf. 88 15 70

SELGE EIENDOM?

Okonomi & Regnskap Enebakk A/S

Kontakt

SVEIN H. HELLER A/S

Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Roy/k
Senteret, 1914 Ytre Enebakk

JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37

Telefon 92 53 31 - 94 22 65

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

• Poliklinikk 0 Røntgen • Kirurgi
• Lab.service I Oppstalling opererte dyr

SKEOSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgard, Kjeller
(Skilt fra Fetvn. v/tlyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestiiiing 06/87 85 00 el.
((DROP iN>' 8.30-14. Stengt helg.

Landbruksregnskap, Økonomi
& handelsregnskap

Brede Cjestang
Flateby. TIf. 92 81 49

Scan consult

Enebakk
Transformator
verksted

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel.
bedrifts-ràdgivning.

Boks 27, 1911 Flateby - tif. 92 8540

Gran, 1914 Ytre Enebakk -tif. 92 47 74

TIf. 88 16 15

BLIKKENSLAGER

Trio Autoskade

Flateby Antirust

Vi tar imot Iakkering
09 oppretting

KjØp og salg av biler

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

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

USVALD N0DLI
Alt i biikkenslagerarbeid
utfores.
1911 Flateby - tlf. 92 8468

CE nebakk
egnskapkontor
Medlem av
FRF Norske Regnskapsbyrâers Forening
Tit. 102192 63 03
rER
Postboks 24
Godkjent regnskapskontor
1912 Enebakk

Videregáende skole i Folio

Nytt initiativ for Enebak ?
Følgende
Akershuskommuner har i dag ingen videregâende skole:
Frogn, Fet, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Enebakk. Tanken om at plasseringen av fyikets videregàende skoler later til a
ha en viss geografisk slagside ligger snubiende
nr.
Fyikestingets vedtak
om a be fylkesskolestyret
sØrge for a opprette en
plankomite for utredning
av videregáende skole i
Folio, har igjen aktualisert spørsmãlet om a
presse pa i fylket for a
skaffe videregâende skole
til Enebakk. Forrige gang
Enebakk gjorde et massivt framstØt overfor fylket fora skaffe Enebakkungdom et skikkelig videregáende skoletilbud i
kommunen var i 1982, da
man gikk ut til fylket med
tilbud om leie av Enebakk ungdomsskole til
bruk som videregâende
skole i Enebakk. Tilbudet
om kjØpet là ogsà innbakt
I dette franistøtet.

Men fylket takket nei, og begrunnet det med at ungdomsskolen bygningsmessig sett ikke
var egnet til formâlet, og i alle fall
ikke for annet enn allmennfaglige studieretmnger.
I august 83 vedtok sá skolestyret a be formannskapett ta
opp spørsmalet nok en gang med
fylkeskommunen, men formannskapet vedtok a utsette saken i pavente av en konsekvensanalyse av en eventueU utleie av ungdomsskolen til videregàende skole i kommunen.
Debatten om videregáende
skole i Enebakk har etter dette
vrt sâ godt som politisk dØd siden KjØlleutvalget i 1984 konkiuderte sin utredning om temaet med at det ikke er realistisk a
arbeide for en videregaende
skole i Enebakk.
Dette var en oppfatrnng som
gruppa delte med davrende
ordfØrer Lucie Paus Faick som
ogsá kategorisk fastslo at dette
var ikke en sak hun valgte a prioritere. Og sâ senket den store
stillhet seg over debatten. Bare
tidligere skolesjef Halyard Toft
viste klØr og freste: Dette er en
gjentakelse av fylkets argumenter'. Han kalte gruppas konklusjon for et utsiag av husmannsand. Han sa ogsä I samme andedrag: Et er sikkert: Det blir
aidri videregaende skole i Enebakk dersom politikerne ikke er
enige. Men siden dreide debatten
seg underlig nok mest om finurlige oppfatninger og definisjoner
av ordet husmaimsând.
Ca. 350 enebakkungdommer
pendler i dag til videregáende

skoler spredt over hele Akershus.
- Nãr nâ planer for ny videregaende skole i Follo skal utarbeides, ma vi ikke nok en gang
stâ pa perrongen og se toget ga,
sier Roll SØrlie (V). Vi kommer til
A henvende oss til formannakapet og be om at de sØrger for a fA
avmerket Enebakk tilstrekkelig
pa kartet for politikerne i fylket.
For ná ma det vre Enebakks
tur. vi vet at Langhus er sterkt
ume I billedet nâr det gjelder den
nye videregaende skolen i fylket,
men her ma vi sØrge for a markere oss fØr endelige beslutninger
tas.
- Men det hevdes som argument mot a legge videregâende
skole til Enebakk at det statistisk er fA Enebakkungdommer
som sØker videregáende skoletilbud sammenlignet med andre
Akershus-kominuner. Da er det
vel kanskje ikke behov?
- Dette er tØv. Antall sØkere
henger nØye sammen med tilgjengelighet. När man ma reise 3
-4 mil om dagen, i mange tilfeller
enda mer er det forstáelig at
sØkninger til vIderegaende skoler
er mindre enn i omrader hvor
skolen ligger -like rundt hjØrnet.
- Var forrige ordfØrer Lucie
Paus Faick mente at ungdommen hadde godt av a komme seg
utenfor stuedØra og fâ litt luft
under vingene. Hva mener du om
det?
- Tullprat. Vi kommer nâ til a
be formannskap og kommune-

seg pa kartet, sier HØyres
gruppefører, Tore Tidemann. - Det er nà vi ma
handle.

•Rot.!' SØrlie
styre presse pa hos fylkespolitikerne. En videregaende skole i
kommunen er av stor betydning
for positiv utvikling bade i nringsliv og kulturliv. Folk tenker
seg om to ganger for de flytter hit
med sa dárlige utdannlngsmuligheter for ungdommen. Og mange
vii nok velge a flytte herfra til nabokommuner med bedre Utdariningsmuligheter.
Dermed mister vi ressurssterke
folk.
Tiden er ná ikke til a ía snudd
utviklingen. Men dette er ikke en
sak Venstre kan gjØre alene. Vi
ma ha politikere fra andre partier
med oss, og vi ma handle raskt.
Jeg regner med at ordfØreren vii
ta et initiativ. Her nytter det ikke
A henvise til dãrlig Økonomi. Etablering av en videregaende skole
i Enebakk vii M gunstige ringvirkninger, og her er rniljøet det
viktigste.

- Et nytt framstØt overfor fylket er ikke meg imot,
sier ordfører Kâre KjØlle. - Det er kiart vi Ønsker a gi
vàrt besyv med for a fâ et fuliverdig videregàende skoletilbud til Enebakk. Men vi kan ikke regne med a fã
alle studieretninger. Vi har noe her allerede, og det er
klart vi haper pa a utvide dette tilbudet.
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- Vi vii stØtte et hvert initiativ for a skaffe Enebakk videregàende skole,
og nãr lokaliseringen av
den nye videregáende
skolen i Folio skal fastsettes, vil vi ogsâ were med

pa a vise fylkespolitikerne hvor Enebakk befinner

Ikke meg imot
- Men na som det skal opprettes en piankomite for utredning av videregaende skole i Folio, vii Enebakk da presse pa i fylket for a fA denne skolen til Enebakk?
- Vi vet at fylket har registrert
befoiknlngsutviklingen i Enebakk, og at man har butt mer
enebakkvendt etter hvert.
NA dreier saken seg om Fob,
men vi har jo en avdeuing av en
av romeriksskolene oppe pa Flateby. Og vi hadde hapet den kunne bli mer permanent, med andre
ord at den skulle bli egen skole,
og ikke vre avdeuing av StrØmmen videregaende.
- Vile det ikke vre viktig ogsa med tanke pa nringsetableringer med en videregaende
skole i kommunen. Dette er jo
ting folk vurderer i valget av hvor
man etablerer seg?
- Jeg tror ikke bedriftene ser
pa skoletilbudet, sier KjØile. Det
de vurderer er i fØrste rekke kom-

0
NA ml
v i handle

Ord.fØrer Káre KjØlZe: - Et
nytt initiativ er ikke meg
imot.
murnkasjoner og bouiger for ansatte. Det er ansatte som i sin tur
ser pa skole- og kuiturtilbud.
Og, det er heber ikke store avstander. Det er ikke langt verken
til Ski eller Riingen hvor det
finnes videregaende skoler.

Det er av stor betydning, bade
for videre nringsetab1erIng og
for bygdas kulturliv a ía videregaende skole, og miljØet rundt
denne til bygda. At mange ungdommer pendler tre-fire timer
daglig til og fra skolen er et veikjent fenomen. De mister da muligheten for a delta i skoiemiljøet
PA kveldstid, og i tillegg siiter det
pa kreftene, og det blir liten tid

til a engasjere seg i andre ting,
som for eksempel nrmiljØet
sitt.
Vikarierende argumenter har
vrt brukt, bade fra fylket og 10kalpolitikerne, for hvorfor man
ikke kan forvente at fylket skal
iegge en videregaende skole til
Enebakk. Alle er like dãrlige. Arsaken til at frre Enebakk-ungdommer sØker videregaende utdanning i forhoid til ungdommer
i andre kominuner er irmlysende:
- De andre kommunene har videregaende skole. Den dagen Enebakk Mr slikt tilbud vii var ungdom vre like interessert i a sØke
videregaende utdanning. Videregaende skole i Enebakk vi vre
et kiart fortrinn i forhoid til utviklingen i kommunen - pa alle
plan. Na ma vi ikke enda en gang
sette oss pent pa gjerdet og gi fylket 1abb>. Denne gangen ma vi
vise klØr, sier Tidemann.

Stottep nytt fpamstot
- Vi bar hele tiden vrt positive til a M videregâende skole I Enebakk, men det er et spørsmài om penger, sier Arbeiderpartiets gruppefører, Dag Skaug. - Vi
er sâpass realistiske at vi tror det ligger langt fram i
tid, men vi vil gjerne were med og stØtte et nytt framstØt for a fà videregáende skole til Enebakk.
- I kommunepianen er det satt
av et omrãde ved Kvernstuen til
formàlet. Men dette er et spØrsmãl om Økonomi, og kommunen
har ikke penger. Videregaende
skoler er fyikets ansvar, og i fylket har vi tidligere stort sett
mØtt veggen.
- Men nâ skal det jo bli ny videregaende i Fobo, og en piankomite skal opprettes for a utrede
spØrsmâlet. Loka]iseringen er
det ikke tatt stilling til. BØr ikke
Enebakk sta pa for a ía den skolen hit. - Det er kiart. Enebakk

ligger i Folio, og det er Jo stort
sett dit vi sender ungene váre alle fall fra deier av bygda. Kunne vi ía den nye videregaende
skolen til Enebakk vile det vre
drØmmen. Det er kiart det vile
ha en positiv innvirkning pa Utviklingen i kommunen - ikke—
minst nar det gjeider nringsetabiering.
Og for ungdommens egen del
bØr vi sta pa. Det er f1t at de
skal surre bort flere timer hver
dag pa vei til og fra skolen.

In"ifiativ Ira kulturstyret
Dersom kulturstyret velger ii føige fung. kuitursjefs
forslag nàr videregàende skoletilbud i Enebakk star
pa dagsorden neste torsdag, kommer kulturstyret til a
henstilie til skolestyre og kommunestyre a innlede
samarbeid med fylket for A skaffe bedre videregaende
skoletilbud til Enebakk-ungdom.
evig. Nye politikere kommer inn,
Komisk
men med de foreiØpige planer syOm skolestyret far slik hen- nes det i alle fall vanskelig. Det
stilling fra kulturstyret, vii ser ogsa Ut til at vi ikke far bevi antagelig svare som tid- hoide fihialen av StrØmmen videligere, nemlig peke pa fyi- regaende pa Flateby nâr den nye
kets tidligere hoidninger i videregaende skolen i Rllngen
denne saken, sier skolesjef blir ferdig. Det blir Jo en fuilt utHans Erik Holm. - Med de er. bygd videregaende skole med alfaringer man har, og det inn- le linjetilbud. En fortsatt kamp
blikk man etter hvert har for videregaende skole i Enebakk
ma fØres av vare fyikespouitikere,
fãtt i saken har jeg inntrykk sier
Holm. - Det som er viktig for
av at vi ved a overspille akti- oss i Enebakk synes Jeg er a forviteten kan virke noe kom- ene kreftene om kommunens
iske for fyikeskommunen.
skoieverk, og ellers tilpasse krefMen fyikets holdmnger i denne tene etter fyikets planer. Vi ma
saken kan vel ogsa endres? Lo- heber ikke glemme heit at det vikaliseringen er ikke fastiagt seiv deregaende skoleverk er et
om Langhus har vrt sterkt inne fyikeskommunalt ansvar, sier
i bidet?
Holm.
- En politisk sannhet er aldri
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